
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"-ВАРНА

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000083291

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Варна

Пощенски адрес:
ул. ОРЕХ № 11

Пощенски код:
9009

код NUTS
BG331 Варна

Лице за контакт

инж. Марийка Георгиева

Електронна поща:
tehsilva@vizicomp.com

Телефон:
+359 52500937

Факс:
+359 52500937

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://pggsd-varna.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/37330

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/258984

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/258984

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Изграждане и възстановяване на части от съществуваща ограда с нова ажурна част и плътен цокъл в ПГГСД
„Николай Хайтов“- Варна

II.1.2) Основен CPV код

45000000

II.1.3) Обект на поръчката

Строителство

II.1.4) Кратко описание

Основните строителни дейности са свързани с изграждане на ажурна ограда върху стоманобетонна подпорна
стена към ул.Флора. Проектът се предвижда: направа на изкопи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови
работи; изработка, доставка и  монтаж на ажурна ограда, пешеходни и автомобилни врати;  полагане на грунд и
боя по метални повърхности; натоварване и превоз на строителни отпадъци и земни маси.
Оградата се изпълнява по границата на парцела изцяло в собствения имот, след извършване на геодезическа
трасовка на границите на имоти.Оградата се състои от 2 части:
Стоманобетонна – до 60 см от естествен терен (тротоара)

Метални пана – допълваща 2.1 и 2.2 м от естествения терен (тротоара)

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към настоящата документация
Техническа спецификация – Приложение № 1.
За обекта има издадено Разрешително за строеж № 179/ 25.11.2021 г., издадено от Община Варна.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
208972.15

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
BG331 Варна

Основно място на изпълнение
Двора на ПГГСД „Николай Хайтов“, находящ се на адрес: гр. Варна, ПИ с ид. 10135.3513.180 по КК, кв. 13, по плана
на район „Младост, ул.Орех №11“ (в частта по ул.Флора - 110м)



II.2.4) Описание на обществената поръчка

Основните строителни дейности са свързани с изграждане на ажурна ограда върху стоманобетонна подпорна
стена към ул.Флора. - 110м.
СМР ще се извършват без да пречат на обичайния учебен процес, като се предприемат мерки за организация на
труда по начин, който да осигурява здравословни и безопасни условия както за служителите на изпълнителя, така
и за учениците и служителите на възложителя.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
П1 – Организация за изпълнение на поръчката - 50 т.

Цена

Тежест
50 т.

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
208972.15

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

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 %/три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на
обществената поръчка без ДДС.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



Възложителят отстранява от участие по обществената поръчка участник, когато:

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 Данъчно-

осигурителния 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;

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 по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника. Точка 3 не се прилага, когато

размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния

общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева.

Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, има право да представи

доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното

основание за отстраняване.

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, регистрирани в

юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско

дружество/консорциум в което участва дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Не се допуска участие в настоящата обществена поръчка на участници и лица, за които са налице обстоятелствата

на чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние



1. Възложителят поставя изискване участникът, определен за изпълнител, да представи валидна застраховка
„Професионална отговорност на участниците в строителството” като лице, изпълняващо строителна дейност за
строежи първа група, пета категория.
Участникът трябва да има Валидна застраховка „Професионална отговорност“, която да обхваща строежи пета
категория, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл.
171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи пета категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ.
Деклариране: Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за
подбор“, поле „Застрахователна полица за риск‚ професионална отговорност‘“ от еЕЕДОП, като посочи: 1)
застрахователната сума и валута на съответната сключената застраховка „Професионална отговорност“; 2)
дейността, предмет на застраховане, 3) категорията строежи, която е предмет на застраховане (в приложимите
случаи); 4) номер на застрахователната/ите полица/и и 5) валидност на застраховката/ите.
Доказване: Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като
представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1 освен в случаите, когато информацията е видна от
публичен регистър, посочен при попълване на еЕЕДОП или документът е вече предоставен на възложителя и се
представи писмена декларация по чл. 112, ал. 10 от ЗОП, че същият е актуален.
В случай, че участникът е чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, в случая на чл.
67, ал. 5 и/или 6 от ЗОП се допуска представянето на еквивалентен документ, издаден, където чуждестранното
лице е установено. Документите се представят в превод на български език.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор
се доказва от всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на доставките, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

III.1.3) Технически и професионални способности



1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години минимум една дейност с предмет и обем,
идентичен или сходен с този на поръчката.
*„Строителни дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да
се разбира изграждане и/или реконструкция на подпорни стени и/или огради.
Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с приемането му с подписан Акт-образец №
15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от Възложителя, а в
случаите, когато изготвянето на такъв не се изисква се разбира строителство, приключило с подписан Протокол
образец № 19 или еквивалентен документ. Изпълнението на строителството може да се докаже с една или повече
поръчки.
Деклариране: Изискваната от възложителя информация се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за
подбор, В: Технически и професионални способности, поле „За поръчки за строителство: извършени строителни
дейности от конкретния вид“. Участникът следва да опише извършеното строителство/ремонт, идентично или
сходно с предмета на обществената поръчка, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото,
получател. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участникът посочва уеб адрес,
наименование на орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. Информацията следва
да е достъпна чрез пряк, неограничен и безплатен достъп.
Доказване: Преди сключване на договора съответствието с поставеното изискване се доказва с документите по
чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка,
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.
Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на строителството или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за строителството. Информацията следва да е достъпна чрез пряк,
неограничен и безплатен достъп.
2. Участниците трябва да имат на разположение екип за изпълнение на строителството: специалисти с позиции,
квалификация и професионален опит, с минимални изисквания, както следва:
1.) Технически ръководител на обекта – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ или за
чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Участие като
технически ръководител на поне един строителен обект със сходен предмет и с минимум 5 години
професионален опит в строителството.
2.) Специалист „Контрол по качеството“ – Експертът следва да притежава удостоверение за преминато обучение
за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
Да притежава професионален опит като отговорник по качеството на минимум един изпълнен строителен обект.

3.) Координатор по безопасност и здраве в строителството – да притежава валидно Удостоверение за
Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
и/или Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или за
чуждестранни лица, еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Да притежава професионален опит като специалист по безопасност и здраве при работа на минимум един
изпълнен строителен обект.
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР...
продължава в раздел VI Допълнителна информация

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



1. Участниците трябва да притежават валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя на
основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката: Първа група, Пета категория – или по-висока,
която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно
лице се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена
поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните
органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.
Забележка: 1. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки
участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Деклариране: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като
посочи в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор”, Раздел „А: Годност“, „Вписване в съответен професионален
регистър“ информация, свързана с: 1) наименование и номер на документа; 2) група и категория строежи, за които
е вписан; 3) срок на валидност на контролния талон или еквивалентен документ (когато е приложимо); 4) уеб
адреса, на който е публикувана информацията от 1) до 3) - когато е приложимо; 5) код (когато е приложим); 6)
органа или службата, извършила вписването (регистрацията) или издавала документа.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение
на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същото вече не е било
предоставено и/или същото не са достъпно по служебен път или чрез публичен регистър и/или същото не може
да бъде осигурено чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. За повече
информация: http://register.ksb.bs/

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
16-декември-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
19-декември-2022

Час
11:30

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация



VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

...продължение от РазделIII, т.1.3) Технически и професионални способности:

....Удостоверява се с подаване на офертата, като на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира в
еЕЕДОП (Образец № 1), Част IV, раздел „В“, поле Образователна и професионална квалификация”, с посочване на
информация относно: три имена на всяко едно от предложените лица от изискуемия екип, който ще изпълнява
строителството, предмет на възлагане; позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, членове на
ръководния инженерно-технически състав, съобразено с минималните изисквания на възложителя, посочени по-
горе; образование и професионална квалификация, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от
съответното лице диплома за придобито образование – номер и дата на издаване, наименование на учебното
заведение, издало дипломата; образование, квалификационна степен и специалност; специфичен
професионален опит на лицето с описание на обекти доказващи изискванията; посочване на
местоработата/трудовоправни взаимоотношения, период, длъжност.
Доказване: Преди сключване на договора съответствието с поставеното изискване се доказва от участниците с
представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП) или при поискване в хода на поръчката в
случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на
обществената поръчка /собствени или наети/, както следва: 1бр Моторен къртач; 1 бр Моторен фугорез; 1бр.
Комбиниран багер; 1бр. Компресор за почистване преди изпълнение на асфалтови работи ; 1 бр.Асфалтополагач;
1бр. бобкат; 2 бр. Самосвал; 1 бр.Самоходен валяк, вибрационен.
За доказване на изискването по т. 3 участникът следва да попълни инструментите, съоръженията и техническото
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката в приложения към документацията за
обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква „В”, т. 9).
Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще
бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4. Участниците в процедурата трябва да прилагат следните системи:

- за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20xx или еквивалент, или да
прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.
Деклариране: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии
за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле
„Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“).
Доказване: Преди сключването на договора или при поискване в хода на поръчката в случаите на чл. 67, ал. 5 от
ЗОП. съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от
независимо лице.
Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
Обявата за обществената поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.
72, ал. 3 – 5;
4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително
за форма, начин и срок и валидност.
6. лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10 от ЗОП.

7.участник, за който са налице обстоятелствата чл. 3, т. 8 във връзка с чл.5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

Възложител

Име и фамилия:

инж. Мариийка Георгиева

Длъжност:

Директор




	

