УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание Чл. 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществените
поръчки, Община Чепеларе обявява обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за инженерингова дейност: Комплексно проектиране,
изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорно съоръжение за
сградата на поликлиниката в град Чепеларе"
РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Чепеларе
1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с
публична покана на основание чл. 14, ал. 4, във връзка с Глава осма „а” от Закона за
обществените поръчки.
1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозния финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставка, монтаж,
инсталация и пускане в експлоатация, и гаранционна поддръжка на фабрично ново
асансьорно съоръжение за нуждите на Поликлиниката в гр. Чепеларе, предмет на настоящата
поръчка е до 66 000 лв. (шейсет и шест хиляди лева), без вкл. ДДС или до 79 200, (седемдесет
и девет хиляди и двеста лева), с вкл. ДДС.
РАЗДЕЛ ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за инженерингова
дейност: Комплексно проектиране, изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на
асансьорно съоръжение за сградата на поликлиниката в град Чепеларе"
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
•

Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на асансьорна шахта, ситуирана от
северната страна на сградата, по всички необходими части на ниво ТП, както и неговото
представяне и одобрение от специализираните контролни органи;
• Асансьорната шахта да се ситуира от външната северна фасада на сградата на
поликлиниката. Архитектурното решение да е съобразено със съществуващата визия и
конфигурация на сградата. Оформянето на подходите към вратите на асансьора по
етажните нива трябва да е обвързано с цялостната концепция за оформяне на
съоръжението;
• Проектното решение да е съобразено с всички възможни СМР, които могат да
възникнат при изграждането на асансьорната шахта и извършването на монтажа на
асансьорното съоръжение;
• Изграждане на асансьорна шахта по одобрения инвестиционен проект.
• Доставка и монтаж на асансьорната уредба, както и нейното узаконяване от
специализираните контролни органи.
• Асансьорната уредба да отговаря на стандартите и изискванията на Е1Ч81-1 +
АЗ
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•

Всички компоненти на асансьора да притежават необходимите сертификати за
качество.
• Направа на шахтова инсталация и всички допълнителни работи, необходими за
осигуряването на нормална и безопасна работа на асансьора.
• Да се предвиди аварийно придвижване на асансьорната кабина до най-близката спирка
при отпадане на ел. захранването, с готовност за включване към акумулаторна станция
със зарядна група (№8);
• Направа на шахтовата инсталация и всички допълнителни работи, необходими за
осигуряването на нормалната и безопасна работа на асансьора;
• Представяне за узаконяване на асансьорната уредба пред ГД "ИДТН" и
получаване на разрешение за ползване;
• Гаранционно обслужване за гаранционния срок;
2. Място на изпълнение
Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на настоящата поръчка е
Поликлиниката в гр. Чепеларе.
3. Прогнозна стойност
Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка с публична покана с
предмет „Избор на изпълнител за инженерингова дейност: Комплексно проектиране,
изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорно съоръжение за сградата на
поликлиниката в град Чепеларе", е в размер до 66 000 (шестдесет и шест хиляди лева) лв.
без включен ДДС или до 79 200 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен
ДДС.
РАЗДЕЛ ІІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български
или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които
отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от
Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената
поръчка.
1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.
1.3. Не се допуска представянето на варианти.
1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да
участва само в едно обединение.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да
заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите
възможности и квалификация на участниците
2.1.1. Участникът да има изпълнени през последните четири години, считано от датата,
определена като краен срок за представяне на офертата, най-малко два договора за доставка
на стоки, които са предмет на обществената поръчка (доставка на асансьорни уредби и
асансьорни компоненти).
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на
изпълнените от участника договори през последните четири години, считано от датата,
определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са
предмет на обществената поръчка (доставка на асансьорни уредби и асансьорни
компоненти). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от
препоръка за добро изпълнение, издадена от контрагентите по договорите. Всяка препоръка
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следва да съдържа информация за възложителя-контрагент по договора, предмета на
договора и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си
задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на
препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие,
участникът се отстранява от процедурата.
2.1.2. Съответствието с поставеното изискване относно правоспособността за извършване на
монтажа на асансьорната уредба се доказва с декларация, съдържаща списък на техниците,
които участникът ще осигури за монтажа, поддръжката и ремонта на предложената
асансьорна уредба за достъпна среда, придобили правоспособност за упражняване на
професията „ монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", съгласно
Наредба №3 / 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за
упражняване на професията „ монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на
асансьори " или друг еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е
установен. Декларацията трябва да бъде придружена от:
• Свидетелство за придобита степен на правоспособност по образец,
определен от председателя на ДАСМ, издадено от ГД „Инспекцията на държавен
технически надзор”, съгласно Наредба № 3/17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване
на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и
ремонтиране на асансьори;
2.1.3. Производителят на предлаганите асансьорни съоръжения за достъпна среда трябва да
има внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране, производство на
асансьорни уредби.
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено
от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на
производителя, за внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране,
производство на асансьорни уредби по ISO 9001:2008 или еквивалент.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за
технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не
към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне
на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединение.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически
възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на
тяхното участие.
РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА
ОФЕРТАТА
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се
представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана, по реда, описан в настоящите
указания.
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за
участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да представи
цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща
на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването
му.
Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на
български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице, офертата се подава на български език.
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Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на
конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от
пълномощник).
Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е
чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица,
посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала»,
собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците.
2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
2.1. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез
публична покана подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на
Община Чепеларе, адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ № 44Б, до 16.10.2013г. 17:30 часа.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с
куриери или други.
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:
До Община Чепеларе, адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ № 44Б,
„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:
„Избор на изпълнител за инженерингова дейност: Комплексно проектиране, изграждане на
асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорно съоръжение за сградата на
поликлиниката в град Чепеларе".
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.
2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер,
дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се
отбелязват в регистъра по предходния параграф.
2.4. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачн и надписан плик.
Офертата съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка
участникът следва да опише всички представени от него документи. Всеки лист, съдържащ се
в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;
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2.Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в
страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български
език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация
се представя за всеки от подизпълнителите.
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 2а и т. 5 и
ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 2 (оригинал).
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по
Образец № 3 (оригинал)
5. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които
задължително включват:
Декларация (Образец № 4), съдържаща списък на изпълнените от участника договори
през последните четири години, считано от датата, определена като краен срок за представяне
на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обществената поръчка (доставка на
асансьорни уредби и асансьорни компоненти). Всеки договор, посочен в декларацията трябва
да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от контрагентите по
договорите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя-контрагент по
договора, дата на сключване, както и информация дали участникът е реализирал
добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва
проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При
установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;
Декларация (Образец № 4), съдържаща списък на техниците, които участникът ще
осигури за монтажа, поддръжката и ремонтирането на предлаганото асансьорно съоръжение
за достъпна среда, придобили правоспособност за упражняване на професията „монтьор по
монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”, съгласно Наредба № 3/17.01.2001 г. за
условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията
„монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” или друг еквивалентен
документ, издаден от държавата, в която участникът е установен. Декларацията трябва да
бъде придружена от:
•
Свидетелство за придобита степен на правоспособност по образец, определен от
председателя на ДАСМ, издадено от ГД „Инспекцията на държавен технически надзор”,
съгласно Наредба № 3/17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност
за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на
асансьори;
•
Заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на
производителя, за внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране,
производство на асансьорни уредби по ISO 9001:2008 или еквивалент.
•
Участникът (респективно подизпълнителят извършващ монтажа на асансьорната
уредба), трябва да е вписан в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на
съоръжения с повишена опасност и да представи заверено копие на удостоверение, издадено
на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите на лицата,
имащи право да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на
съоръжения с повишена опасност.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 5) за използване/неизползване на
подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие.
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6).
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 7.
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9. Протокол за извършен оглед и запознаване с условията на местата, където ще бъде
изградена асансьорната шахта и монтирано асансьорното съоръжение – Образец № 8;
10. Оферта, попълнена по образец - Образец № 1;
11. Техническо предложение – трябва да бъде изготвена съобразно образеца - Образец № 9,
при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и техническото задание,
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.
12. Срок за изпълнение на поръчката;
13. Гаранционен срок;
14. Доказателства, че предлаганото асансьорно съоръжение, фигурира в актуалната
производствена листа на производителя;
15. Документ в оригинал или нотариално заверено копие от производителя,
удостоверяващ продължителността на гаранционния срок в месеци.
16. Ценова оферта на участника - изготвя се по образец № 11 от настоящата документация.
Цената за изпълнение на доставката следва да бъде крайна до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложена в
лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.
РАЗДЕЛ V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Комисията, назначена със Заповед на Възложителя, оценява офертите в съответствие с
предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка.
Критерият за оценка в настоящата поръчка е: икономически най-изгодната
оферта.
Класирането се извършва за всяка една оферта на база на получена „Комплексна
оценка” (КО). Максималният брой точки, който участникът може да получи, е 100
точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
1) Ценово предложение – Ц – максимален брой точки 60;
2) Срок за изпълнение – С – максимален брой точки 40;
Оценките на офертите по съответните показатели се определят, както следва:
1. Цена – Ц
Оценките на участниците се определят на база съотношенията на най-ниската предложена
цена към цената, предложена от съответния участник по формулата:
Ц=

най − ниската цена
съответнат а цена

Χ 60

2. Срок за изпълнение – С
Предложението за срок на изпълнение се дава от участниците в каландарни дни. Оценките на
участниците се определят на база съотношенията на най-кратъкия срок предложен измежду
всички участници към срока, предложен от оценявания участник по формулата:
С=

най − кратък срок
предложен срок.от. участника

Χ 40

Комплексната оценка КО се определя като сбор от двата показателя
КО = Ц + С
На първо място се класира участник, получил най-висока комплексна оценка
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За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите,
Комисията съставя протокол.
РАЗДЕЛ VІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Предмет на поръчката
Предмет на възлагане на настоящата поръчка чрез публична покана е „Избор на
изпълнител за инженерингова дейност: Комплексно проектиране, изграждане на асансьорна
шахта, доставка и монтаж на асансьорно съоръжение за сградата на поликлиниката в град
Чепеларе".
2. Кратка информация за поръчката
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на асансьорна шахта, ситуирана от
северната страна на сградата, по всички необходими части на ниво ТП, както и неговото
представяне и одобрение от специализираните контролни органи;
Асансьорната шахта да се ситуира от външната северна фасада на сградата на
поликлиниката. Архитектурното решение да е съобразено със съществуващата визия и
конфигурация на сградата. Оформянето на подходите към вратите на асансьора по
етажните нива трябва да е обвързано с цялостната концепция за оформяне на
съоръжението;
Проектното решение да е съобразено с всички възможни СМР, които могат да
възникнат при изграждането на асансьорната шахта и извършването на монтажа на
асансьорното съоръжение;
Изграждане на асансьорна шахта по одобрения инвестиционен проект.
Доставка и монтаж на асансьорната уредба, както и нейното узаконяване от
специализираните контролни органи.
Асансьорната уредба да отговаря на стандартите и изискванията на Е1Ч81-1 + АЗ
Всички компоненти на асансьора да притежават необходимите сертификати за качество.
Направа на шахтова инсталация и всички допълнителни работи, необходими за
осигуряването на нормална и безопасна работа на асансьора.
Да се предвиди аварийно придвижване на асансьорната кабина до най-близката спирка
при отпадане на ел. захранването, с готовност за включване към акумулаторна станция
със зарядна група (№8);
Направа на шахтовата инсталация и всички допълнителни работи, необходими за
осигуряването на нормалната и безопасна работа на асансьора;
Представяне за узаконяване на асансьорната уредба пред ГД "ИДТН" и получаване на
разрешение за ползване;
Гаранционно обслужване за гаранционния срок;

3. Изходни данни:
3.1. Местоположение:
За изпълняване на целите на настоящата обществена поръчка асансьорната шахта да се
ситуира от външната северна фасада на сградата на поликлиниката. Архитектурното решение
да е съобразено със съществуващата визия и конфигурация на сградата. Оформянето на
подходите към вратите на асансьора по етажните нива трябва да е обвързано с цялостната
концепция за оформяне на съоръжението.

7

3.2. Данни за асансьорната шахта и машинното помещение: Участниците задължително
трябва да извършат оглед на място и да направят необходимите замервания за осъществяване
предмета на поръчката.
4. Технически спецификации
Позиция

Технически параметри, характеристики на
доставката

Eдиница
мярка

Количество

1

3

4

5

1.

2.

Стоманобетонна асансьорна шахта с размери
съгласно одобрени проекти.
Болничен асансьор с възможност за достъп на
инвалидна количка, четири спирки,
товароподемност 630кг., 8 лица, автоматични
врати, облицовки в съответствие с
преднанзначението, без машинно помещение.

1

1

1
1

5. Други условия и изисквания за качество:
5.1. Асансьорната шахта и предлаганата асансьорна уредба трябва да отговаря на
изискванията, заложени в настоящото “Техническо задание”.
5.2. В проектите по част ЕЛ, изготвени от Изпълнителя, да се предвиди захранването на
асансьорната уредба с електрическа енергия от главното ел. табло на сградата.
5.3. Асансьорните уредби следва да отговаря на стандартите към Директива 95/16/ЕС и
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и
техните предпазни устройства.
6. Технически условия за изпълнение на поръчката:
Определеният за изпълнител участник в обществената поръчка следва да извърши
проектиране и изграждане на асансьорната шахта, доставка и монтаж и узаконяване на
асансьорната уредба в Поликлиниката, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44А, при следните
условия:
6.1. Срок на изпълнение на поръчката – предлага се от участника. Участник не може да
предлага срок за изпълнение повече от 90 (деветдесет) календарни дни след датата на
сключване на договор за изпълнение.
6.2. Място на изпълнение на поръчката: Поликлиниката, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” №
44А
6.3. Условия на плащане:
Плащането се извършва по банков път в български лева по следния начин:
• Аванс – 20% при подписване на договора и предоставяне на надлежно оформена
фактура;
• Междинно плащане – 50% , 45 дни след изплащане на аванс.
• Окончателно плащане – 30% след пускане на съоръжението в експлоатация.
6.4. Предлаганата цена следва да бъде формирана до краен получател, с включени всички
разходи за проектиране и изграждане на асансьорната шахта, доставка и монтаж и
узаконяване на асансьорната уредба без и с включено ДДС.
6.5. Гаранционен срок на асансьорната уредба – минимум 24 (двадесет и четири) месеца.
6.6. Осигуряване на гаранционно обслужване на асансьорната уредба от страна на
Изпълнителя при максимално време на реакция/отстраняване на повредата 24/120 часа през
цялото време на гаранционния срок.
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