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BG-Велико Търново 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова, Милена 

Курдова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: 

mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251 

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки" 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-tarnovo.bg. 

Строителство 

"Подмяна на отоплителните котли и газификация на Дом за стари хора „Венета 
Ботева”, гр. Велико Търново" по Проект "Красива България". 

45000000 

Описание:  
Строителни и монтажни работи  

Видове работи, съгласно приложена количествена сметка. 

99326 BGN 

град Велико Търново 

BG321 

1. Всеки кандидат трябва: - да е вписан в ЦПРС и да притежава актуален лиценз за 
съответната категория на строежа; - да представи заверено копие от удостоверение 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

за регистрация в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, 
извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с 
повишена опасност, като лице което извършва поддържане ремонтиране и 
преустройване на: 1) Съдове работещи под налягане до 1,6 MPa;2) Водогрейни 
котли;3) Промишлени и сградни газови инсталации за природен газ с работно 
налягане до 1,6 MPa заверено копие от удостоверението. - да създаде заетост чрез 
наемане на регистрирани в ДБТ безработни; - да има оборот минимум 3 пъти 
прогнозната стойност на поръчката (за последните 3 год.) от изпълнени СМР, 
отнасящи се до предмета на поръчката; - да спазва действащото законодателство, 
подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България” (ЗУТ, 
ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ); - да има опит в извършване на подобен вид 
СРР; - да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на 
конкретните СМР/СРР по КСС към договора. 2. Кандидатът прилага попълнени от 
него образци на документи, които са изискуеми съгласно условията. 3. Кандидатът 
извършва оглед на място на обекта, запознава се с всички условия, които биха 
повлияли на предложението, и подписва декларация Прил. – Декларация посещeние 
на обект обр. №2. 4. Кантидатът изготвя оферта в съответствие с указанията и 
условията, посочени в документацията за участие. 5. Всеки кандидат представя в 
офертата частта на цената на материалите спрямо общата стойност на СРР/СМР, 
съгласно анализите на единичните цени от КСС. В единичните цени на видовете 
СРР/СМР от КСС следва да се включат всички видове операции, които 
технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид СРР/СМР, до 
окончателното му завършване, освен ако не са подадени от възложителя като 
отделна операция. 6. Всеки кандидат задължително включва в предложените 
единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, 
почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна 
механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради и др., като отчита 
обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя. 7. 
Всеки кандидат попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните 
видове работи в приложената КСС (Прил. – КСС оферта). 8. Всеки кандидат 
задължително представя подписани и подпечатани анализи на всички офертни 
единични цени. 9. Общата стойност на СМР за обекта се отразява – Ценово 
предложение обр. №10, след остойностяване на КСС (Прил. – КСС оферта). 10. 
Всеки кандидат трябва да представи сертификати на основните материали и 
изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, издадени от 
акредитирани институции/агенции. 11. Кандидатът предлага гаранционни срокове в 
години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението 
на обекта, като попълва Прил. – Декларация за гаранционни срокове обр. №8. 
Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на настоящата 
документация и изискванията на Наредба №2/2003 г. 12. При подписване на 
договора, задължително следва да се представи документ за внесена гаранция за 
добро изпълнение и документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 от ЗОП, в т.ч. и 
удостоверения за липса на задължения към възложителя. 13. Всеки кандидат 
представя само една оферта.14. Банковата гаранция за добро изпълнение следва да е 
с валидност 6 месеца след приемането на СМР на обекта. Пълните условия за 
провеждане на обществена поръчка за строителство чрез публична покана, 
финансирана по проект „Красива България”, може да намерите на сайта на МТСП, 
ПКБ – документи: Приложения към Ръководство за дейността, организацията и 
управлението на проекта - http://www.beautifulbulgaria.com/bg/documents.html и на 
официалния сайт на Община Велико Търново http://www.veliko-tarnovo.bg. 

Най-ниска цена 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

17/05/2013 17:00 

НЕ 

Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Списък на документите в офертата. 2. 
Копие от документ за регистрация/ЕИК 3. Административни сведения (обр. №1). 4. 
При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в 
който задължително се посочва представляващият. 5. Док-ства за иконом. и фин. 
състояние по чл. 50 от ЗОП: 5.1. заверено от участника копие от ОПР и баланс за 
всяка от последните 3 г.; 5.2. информация за общия оборот и оборот от изпълнени 
обекти в областта на стр-вото за последните 3 г. Мин. изискване: Участниците 
трябва да докажат реализиран общ оборот за последните 3 финансови години (2010, 
2011 и 2012 г.) мин. 297 000 лв. без ДДС и реализиран оборот от изпълнени обекти, 
сходни с предмета на поръчката - в размер на 290 000,00 лв. без ДДС 6. Док-ства за 
техн. възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: 6.1. списък на договорите 
за стр-во, изпълнени през последните 3 г. (обр. №5), придружен от препоръки за 
добро изпълнение, за най-важните стр. обекти с посочена ст-ст, дата, място на стр-
во, и дали е изпълнено професионално и в съотв. с норм. изисквания Мин. 
изискване: Да имат опит в изпълн. на дейности по подмяна на отоплителни котли и 
газификация на сгради. Да се представи препоръка за изпълнен поне един договор 
за строителство, сходно на предмета; 6.2. списък на техн. лица, вкл. на 
отговарящите за контрола на качеството и списък на квалифицирани стр. работници 
(обр. №6), Мин. изискване: Участникът трябва да разполага с мин. персонал – 
ръководен и технически персонал - минимум 5 лица, от които поне един инженер 
ОВИ с минимум 5 години професионален опит. Справка за актуалното състояние на 
всички действащи трудови договори; 6.3 документи, удост. образованието и проф. 
квалиф-ция на ръководните служители и на лицата, които отговарят за 
извършването на стр-вото; 6.4. декл. за техн. оборудване, с което разполага 
участникът за изпълнение на ОП. Мин. изискване: Да притежава мин. 1 уред за 
измерване и анализ на димни газове от котела и 1 уред за проверка наличието на газ 
– метан в затворени помещения. 7. Декл. за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (обр. №4, №4.1 и №4.2). 8. Декл. (обр. №3) за наличие на 
подизпълнители, (при наличие на подизпълнители, документите по т. 2, 5, 6, 7 и 9 
се представят за всеки един). 9. Декл., че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, вкл. за мин. цена на труда и условията на труд (обр. №13). 10. Декл., 
която удостоверява, че обектът е посетен (обр. №2). 11. Декл. за приемане на 
условията в проекта на договор (обр. №11). 12. Заверено копие Удостоверение за 
регистр. в ЦПРС – ІІІ гр., ІІІ кат. 13. Заверено копие от сертификат за въведена 
система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 14. Заверени 
копия от валидна застрах. полица, съгл. изискванията на чл. 171 от ЗУТ. и валидна 
застрах. полица „трудова злополука”. 15. Декл. за липса на задължения към НАП. 
16. Списък на осн. видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 
изпълн. на поръчката (обр. №7). 17. Предл. за гаранционни срокове за всички 
видове СМР, предвидени за изпълнението на обекта (обр. №8). 18. Орг-ция за 
изпълнението видове дейности (срок за изпълнение - 4 месеца), линеен график за 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

изпълнение (обр. №9). 19. Орг-ция за контрол на кач-вото, създаване на условия за 
спазване изискванията по ЗЗБУТ и Пожарна безопасност. 20. Подписан и 
подпечатан на всяка стр. договор за СМР (обр. №10). 22. КСС-оферта на хартиен 
носител и CD и анализи с всички елементи (да бъдат в оригинал, подписани и 
подпечатани). Пълните указания за подготовка и съдържание на офертата, може да 
намерите на сайта на МТСП, ПКБ 
http://www.beautifulbulgaria.com/bg/documents.html. Офертата се депозира в ОЦУИГ 
на Община В. Търново на адрес гр.В.Търново, пл.Майка България №2. Образците 
към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила 
на купувача. Инф-ция относно движението на общ. поръчка ще се публикува на 
интернет адреса на Община В. Търново. 

15/05/2013  
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