Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000282489
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр.Ловеч
Пощенски адрес:

бул. МИЗИЯ
Пощенски код:

5500
код NUTS

Ловеч
Лице за контакт

Ирина Стоенчева
Електронна поща:

pgmet_lv@abv.bg
Телефон:

+359 088516784
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

www.pgmet-lovech.com
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/29326
I.2)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/92649
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/92649

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на отоплителна инсталация на Професионална гимназия
по механоелектротехника – гр. Ловеч, бул. „Мизия“
II.1.2)

Основен CPV код

45000000
II.1.3)

Обект на поръчката

Строителство
II.1.4)

Кратко описание

Строително-монтажни работи
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

246480
Валута

BGN
II.1.6)

Обособени позиции (когато е приложимо)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Ловеч
Основно място на изпълнение

бул. МИЗИЯ
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Да се извършат строително-монтажни работи за ремонт на отоплителна инсталация , в Професионална гимназия
по механоелектротехника – гр. Ловеч, бул. „Мизия“
Строително монтажните работи да се изпълнят в съответствие с техническата спецификация, както и съгласно
количествено-стойностните сметки, неразделна част предмета на поръчката.
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество

За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за
навременното и качествено изпълнение на поръчката...... - 10
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на
отговорните експерти, които осигуряват ..... - 10
Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално
необходими, касаещи социални характеристики, а именно .... - 10
Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално
необходими, касаещи ............. - 10
Оценяваното Техническо предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за
съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали..... - 10
Цена
Тежест

50
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

246480
Валута

BGN
II.2.7)

Информация относно опциите
Опции

не
II.2.8)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не
II.2.9)

Допълнителна информация

Пълният текст на критериите за качество може да бъдат разгледани м документацията към настоящата обява
поради невъзможност в платформата да се публикуват повече от 200 символа.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1)

Изисквания за личното състояние

1. Общи изисквания
Участник при възлагането на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
услугите, включени в нейния предмет, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки
участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, както и на изискванията на
ЗОП и ППЗОП.
2. Лично състояние на участниците
Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП,
възникнали преди или по време на възлагането на поръчката:
1) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл.
219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5) е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
6) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗОП,
възникнали преди или по време на възлагането на поръчката.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

Участникът следва да притежава валидна застраховка за Професионална отговорност на строителя по чл. 171, ал.
1 от ЗУТ, с общ лимит на отговорността, покриващ прогнозната стойност на поръчката - не по-малко от 246 480
(двеста четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) лв.
За участник установен/регистриран извън Република България, застраховката за Професионална отговорност
следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата,
където е установен/регистриран участикът.
Чуждестранните участници следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или
декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV:
„Критерии за подбор“, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват.
III.1.3)

Технически и професионални способности

Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата
строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.
За целите на настоящото възлагане „строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката“ означава
извършване на строително монтажни работи, свързани с изграждане на нови и/или ремонт на съществуващи ОВК
инсталации на обществени сгради.
Участникът следва да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или
еквивалент, или да прилага еквивалентни мерки за управление на качеството.
Обстоятелството се удостоверява с попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г.
Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се попълват данни (номер и дата
на издаване, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват).
Участникът следва да разполага със следните експерти:
Технически ръководител:
Образование: висше образование, образователно квалификационна степен „бакалавър", с квалификация
„Строителен инженер” (или еквивалентно) или „Строителен техник” със средно образование с 4 г. курс на
обучение и придобита професионална квалификация в област „Строителство" (или еквивалентно);
Общ професионален опит: не по-малко от 5 год. общ професионален опит.
Специфичен професионален опит: участие в екип на ръководна позиция (като технически ръководител или
еквивалентно) на минимум 1 (един) изпълнен обект идентичен или сходен с този на поръчката.
Експерт Координатор ПБЗ (ЗБУТ):
Квалификация: да отговаря на изискванията за квалификация, правоспособност, професионален опит и
техническа компетентност на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като това обстоятелство се
удостоверява със съответно удостоверение.
Специфичен професионален опит: участие в екип на сходна позиция (като координатор ПБЗ или еквивалентно) на
минимум 1 (един) изпълнен обект идентичен или сходен с този на поръчката.
Експерт Контрол на качеството:
Квалификация: да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или „строителен техник” (или
еквивалентно) с валидно удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност (или
еквивалентно).
Специфичен професионален опит: участие в екип на сходна позиция (като Експерт по контрол на качеството или
еквивалентно) на минимум 1 (един) изпълнен обект идентичен или сходен с този на поръчката.
Обстоятелствата, свързани с изискуемите образование, квалификация, общ и специфичен професионален опит
се удостоверяват в ЕЕДОП (поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за
подбор“), като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация за лицата с точно позоваване на
документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опит.
III.1.4)

Правоспособност за упражняване на професионална дейност

3.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от
категорията, в която попада обекта, предмет на настоящата поръчка - пета категория, трета група съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 5 от Закона за устройството на територията и чл. 11 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи.
В случай, че участник е чуждестранно лице, той доказва вписване в аналогичен регистър съгласно
законодателството на държавата членка, в която е установен.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на
обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които
съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват
съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на
ЕЕДОП.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение

не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1)

Срок за получаване на офертите
Дата

07-декември-2020
Час

12:00
IV.2)

Срок на валидност на офертите
Офертата трябва да бъде валидна до

08-март-2021
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

08-декември-2020
Час

12:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Дата на изпращане

16-ноември-2020

Възложител

Име и фамилия:

Ирина Иванова Стоенчива
Длъжност:

Директор

