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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП1 IX - 1 от дата 14/04/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Минно-геоложки университет 'Св. Иван Рилски'
Адрес
Студентски град, ул. 'Проф. Боян Каменов'
Град
Пощенски код
Страна
София
1700
Р България
Място/места за контакт
Телефон
Отдел 'ОПиТ'
02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иво Георгиев
E-mail
Факс
opit@mgu.bg
02 9624940
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mgu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115&id=30

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка е извършване на текущи и аварийни
строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградният фонд
и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски”, съгласно техническата спецификация.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: 7273c55a-52db-4d8f-a05f-d363f6c27dd6

Осн. код
45000000

Доп. код (когато е приложимо)

45300000
45400000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Ремонтните строително-монтажни работи, които са предмет на
поръчката, обхващат следните части: Архитектурно – строителна
(АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации
(ЕЛ), Отоплителни инсталации, Покривни и хидроизолационни
работи, Дограма и Вертикална планировка и включват:
- ремонт на санитарни възли – частична облицовка с фаянс по
стени и теракота по под, направа на мазилка и/или изкърпване по
стени и тавани, бояджийски работи;
- ремонт на зали, кабинети и лаборатории - частична подмяна на
подовата настилка, боядисване с латекс, блажно боядисване по
дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и
тръби), подмяна на фаянс;
- ремонт на коридори, фоайета и общи помещения - изкърпване на
гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани,
боядисване с латекс, блажно боядисване по дограма, подмяна на
настилки с теракот и гранитогрес;
- поддръжка и авариен ремонт на дограма – подмяна на дървена
дограма с PVC;
- ремонт на покриви – частична подмяна на хидроизолация и
тенекеджийски работи;
- ремонт, отнасящ се до подмяна на водопроводни тръби за топла и
студена вода, включително съединителни части на водопроводни
инсталации, подмяна на канализационни тръби;
- ремонт нa ел. табла, ремонт на електроинсталации;
- ремонт на отоплителни инсталации – подмяна на тръби,
радиатори, арматура и разширителни съдове.
Прогнозна стойност
(в цифри): 250000.00 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, Студентски град

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците следва да имат регистрация в Централния
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите
в България – първа група, трета категория.
2. Участниците следва да имат изпълнени не по-малко от 2 /два/
строителни обекта през предходните 5 /пет/ години, считано от
датата на подаване на офертата си, с предмет еднакъв или сходен
с предмета на обществената поръчка.
*Забележка: Под сходен предмет на текущ ремонт се разбира
подобряването и поддържането в изправност на сградите,
постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни
преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на
съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат
конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в
тях.
3. Участниците трябва да притежават система за управление на
качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 или
еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата
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сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.
4. Участниците трябва да притежават система за управление на
здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със
стандарта BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с валиден към
датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ
предмета на обществената поръчка.
5. Участниците трябва да притежават система за управление на
околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004 или
еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата
сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.
6. Да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална
отговорност в строителството с минимална застрахователна сума,
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителство за
трета категория строителство. Същата трябва да е валидна към
датата на подаване на офертата. Придружава се с декларация /в
свободен текст/, че при изтичане на валидността й преди
изпълнение на договора, ще бъде подновена/продължена до
прекратяване на договора.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/04/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
На сайта на Минно-геоложкия университет се намира документацията
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни
работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски””.
Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:
„Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи
(СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски”” ще проведе заседание според
разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на което да разгледа и
оцени офертите на участниците, на 24.04.2015 г. от 10:00 часа в
зала 69 в сградата на Ректората на МГУ „Св. Иван Рилски”,
находяща се в гр. София, Студентски град”, ул. „Проф. Боян
Каменов”.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/04/2015 дд/мм/гггг
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