
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.-З от ЗОП

Номер на обявата: [ 1 /05.02.2019г.]

Възложител: [Директор на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“]
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [4389]
Адрес: [с. Девене, община Враца, ул. Ангел Георгиев“ № 58]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Ваня Климова-директор] 
Телефон: [09182/275]
E-mail: [devene.1972@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не_______

Обект на поръчката:
[X] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: ["Ремонт на физкултурен салон, сервизни възли и прилежащ 
коридор в у-ще "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Девене"]

Кратко описание: [Предметът на обществената поръчка включва следното: Ремонт н; 
физкултурен салон и коридора към него. Ремонт на съблекални, бани и тоалетни -  2 броя 
Вътрешни ел. инсталации: •
Ремонтът предвижда демонтаж на старата ел.’ инсталация -  кабели, осветители, ключов* 
и контакти и направа на ел инсталация с нови такива, които да осигуряват необходимат, 
осветеност в сградата.
В и К :
Ремонтът на ВиК инсталациите включва подмяна на съществуващите тръби с hobi 
полипропиленови и подмяна на всички водочерпни прибори и санитарно оборудване i 
нови.]

Място на извършване: [с. Девене, община Враца, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“]

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [57 154]
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [.......]

Прогнозна стойност (в ле., без ДДС): [ ]_______________________________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [За участниците да не са налице обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т. 7 от ЗОП. За доказване на това изискване се представят: 
Декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1
- 5 и 7 ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
3 -5  ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [няма]

Икономическо и финансово състояние: [няма]

Технически и професионални способности:
Минимални изисквания:
- Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
*  под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се има предвид текущ 
ремонт на сгради.
- Участникът следва да разполага е инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на поръчката;
- Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката;

Участниците трябва да представят доказателства за техническите си възможности 
и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като 
представят следните документи:

- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

декларация за инструментите, съоръженията и техническото 
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 
професионална компетентност на лицата.
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Информация относно запазени поръчки (когато е прилоусимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места__________________________________________________

Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [предлагана цена] Тежест: [ 50]

Име: [срок на изпълнение] Тежест: [40 ]

Име: [гаранционен срок] Тежест: [ 10]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [21/02/2019 ] Час: (чч:мм) [15:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [22/05/2019] Час: (чч:мм) [15:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [22/02/2019 -  10.00 часа]

Място на отваряне на офертите: [с. Девене, община Враца, ул. „Ангел Георгиев“ № 58, 
сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 
от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): [.......]
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Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [05.02,2019]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [.
Длъжност: [Директор на Обединено училище/„Св.Св.

Подписите заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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