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ВС-ВАРНА 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И 
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ"НИКОЛАЙ ХАЙТОВ", ГР.ВАРНА, УЛ."ОРЕХ"№11, За: 
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, 9000, ВАРНА, Тел.: 052 500937, Е-шаН: 
1еЬ$!1уа@Ушсотр.еот, Факс: 052 500937 
Място/места за контакт: ВАРНА 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 11йр://р§§$д-уата.сот. 

Адрес на профила на купувача: М1р://р§§8(1-уата.сот/рго111%20па% 
20кири\-'асЬа/тс1ех.Ь1т1. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай 
Хайтов", гр.Варна ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и съгласно 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за архитектурно заснемане, 
извършване на обследване на сгради за установяване на технически 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.З от Закона 
за устройство на територията /ЗУТ/ и изготвяне на технически паспорти, съгласно 
чл.176а от ЗУТ, изпълнене на детайлно обследване за енергийна ефективност и 
издаване на енерегиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба №16-1594 от 13 
ноември 2013 год. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 
оценка на енергийните спестявания на сгради, по Националната порграма 
"Модернизация на материалната база в училище" модул "Подобряване на 
училищната среда" за обект Професионална гимназия по горско стопанство и 
дървообработване „Николай Хайтов", град Варна, учебна сграда с администрация и 
учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м. Обществената поръчка включва две 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Архитектурно 
заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на технически 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 т.1-5, ал.2 и ал.З от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти, съгласно 
чл.176а от ЗУТ по Националната програма „Модернизация на материалната база в 
училище" модул „Подобряване на училищната среда за обект Професионална 
гимназия по гроско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов" гр.Варна, 
учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м.; 
Обособена позиция №2: "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна 
ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба №16-
1594 от 13 ноември 2013 год. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради , по Национална 
програма „Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на 
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училищна среда" за обект Професионална гимназия по горско стопанство и 
дървообработване „Николай Хайтов", град Варна, учебна сграда с администрация и 
учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м. Всеки участник може да подаде 
оферта за една или повече обособени позиции. 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (СРУ>: 

71631300 
Описание: 
Услуги по технически контрол и проверка на сгради 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Поръчката включва извършване и обследване на учебна сграда с администрация и 
учебно-производствен корпус РЗП 8080 кв.м., описани в техническа спецификация-
Приложение №2, публикувано на сайта на училището в Профил на 
купувачаСтойността на поръчката се изчислява в лева с ДДС (данък върху 
добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В 
стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с 
качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 
Прогнозната стойност на поръчката е 38784.00 лв. (тридесет и осем хиляди 
седемстотин осемдесет и четири лева) с ДДС, която се явява и максимална обща 
стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, от които за 
обособена позиция №1 24240.00/двадесет и четири хиляди двеста и четиридисет 
лева/ в т.ч. за архитектурно заснемане 9696.00лв./девет хиляди шестотин деветдесет 
и шест лева/ и по обособена позиция №2 -14544.00лв./четиринадесет хиляди 
петстотин четиридесет и четири лева/. Ценовото предложение на участниците не 
може да надхвърля горепосочените максимални общи стойности на поръчката, 
както като цяло, така и по отделните обособени позиции. Оферти, надвишаващи 
посочените общи стойности на обществената поръчка, както като цяло, така и по 
отделните обособени позиции, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат 
допуснати до оценка. Настоящата обществена поръчката се финансира по 
Национална програма „Модернизация на материалната база в училище" за 2014 г., 
Модул "Подобряване на училищната среда", приета с Решение на МС №221 от 
23.04.2014 г. Предвижда се еднократно плащане в разер на 100% от стойността на 
договора, сключен с избрания за изпълнител участник. Сумата се изплаща от 
Възложителя в срок от 5 /пет/ календарни дни след сключване на договора, срещу 
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обезпечение под формата на банкова гаранция 
за авансово плащане в полза на училището, със срок на валидност не по-рано от 
30.06.2015 г. и представена фактура. Банковата гаранция за авансово плащане 
следва да е в размер на цялата стойност по договора за обществена поръчка, 
сключен с избрания изпълнител. Участникът, определен за изпълнител на 
обществената поръчка задължително представя банковата гаранция за авансово 
плащане в оригинал. В банковата гаранция трябва да бъде изрично записано, че тя е 
безусловна и неотменима, че е в полза на Професионалната гимназия по горско 
стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", град Варна, и че е със срок на 
валидност - не по-рано от 30.06.2015 г. Разплащането при изпълнението на 
обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

38784 ВОИ 
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МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Ра§е 3 оГ 3 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване"Николай 
Хайтов" гр.Варна 

ШТ8: 

В0331 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Дейностите за изпълнение на поръчката да са в съответствие с изискванията на чл. 
169, ал.1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, Наредба № 5/28.12.2006г на МРРБ за 
технически паспорти на строежите, чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за 
обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 
спестявания на сгради. Подробно описание на изискванията на Възложителя се 
съдържа в Документацията на обществената поръчка за всяка една от обособените 
позиции, която се намира на профила на купувача на възложителя. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

10/12/2014 16:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Документацията за избор на изпълнител за всяка от обособените позиции е със 
свободен достъп и може да бъде изтеглена от Профила на купувача на интернет 
адреса на ПГГСД "Николай Хайтов" - Ьйр://\у\у\у.р§§зс1-уагпа.сот Офертите ще се 
разглеждат и оценяват на 11.10.2014 година от 11.00 часа в сградата на ПГГСД 
„Николай Хайтов" с адрес: гр.Варна, ул."Орех"№11. Да се обърне внимание на 
проекто-договорите за изпълнение на поръчките, включени в публикуваните 
документации за възлагане на обществени поръчки за всяка от обособените 
позиции, раздел: Цена и начин на плащане, чл. 6 от проекто договорите. 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

10/12/2014 
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