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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: 04931
Поделение: ________
Изходящ номер: 3 от дата 11/07/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
СДРУЖЕНИЕ „КАРАТЕ КЛУБ КАНКУ – КАЙ“
Адрес
гр. София, 1632, ул. Промишлена № 33
Град
Пощенски код
Страна
София
1632
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
0888 468545
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Борис Петров Николов
E-mail
Факс
nikolov.sofia@gmail.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.kankukai.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.kankukai.org/?page=9

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е „Ремонт на зала за джудо, находяща се в
гр. София, спортен Комплекс „Академик“, съставляващ УПИ XI от
кв. 236 по регулационния план на местността Гео Милев – Подуене
– Редута“. Предвижда се извършването на ремонтно възстановителни дейности съгласно приложена към тръжната
документация Количествена сметка.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
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Осн. код
45000000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Прогнозната стойност на поръчката е 97 000 (деветдесет и седем
хиляди) лева с ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 97000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 1. Копие от
документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато
Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се
от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.
Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, представя документ за регистрация,
съгласно националното му законодателство. Документът трябва да
бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо
лице, което не е регистрирано в България); Когато Участникът е
физическо лице, представя заверено копие на документа си за
самоличност.2. Декларация по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП Приложение № 1.3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и
т.5 от ЗОП - Приложение № 2.4. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП
- Приложение № 3.6. Декларация за приемане условията на Договора
- Приложение № 47. Декларация за извършен оглед на обекта Приложение № 5;8. При участници обединения – документ, подписан
от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият (забележка: в процедура за възлагане на
обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение).9. Доказателства за техническите
възможности и/или квалификация:9.1. Декларация – списък на
основните договори за строителство сходно с предмета на
поръчката, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години
- Приложение № 6.Минимални изисквания по т. 9.1.: През
последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.), участникът да
е изпълнил общо минимум 5 (пет) договора с предмет, сходен на
предмета на настоящата поръчка.Под договори с предмет, сходен на
предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: договори
за изграждане и/или преустройство на сгради.За договорите,
посочени от участника като договори с предмет, сходен на
предмета на настоящата поръчка задължително се представят и
препоръки за добро изпълнение. Представят се заверени от
участника копия на препоръката за добро изпълнение. В случай, че
участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните
изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците
в обединението.9.2. Участниците трябва да са вписани 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 трябва да
отговаря на Първа група, Пета категория.За доказване на това
обстоятелство се представя заверено копие от Удостоверението за
регистрация в Централния професионален регистър на строителя и
валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване

УНП: a4d238d0-48fe-446d-85dd-b48ecac4cbd4

2

Партида: 04931

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

и водене на Централния професионален регистър на строителя,
придружено от валиден талон за 2014 г. 10. Доказателства за
икономическото и финансовото състояние: 10.1. Информация за
общия оборот и оборота за строителство сходно с предмет на
поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013г.), в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си - Приложение № 7; Минимални изисквания по
т. 10.1: Общо за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.)
участникът трябва да има годишен оборот от сходни СМР в размер
на не по-малко от 100 000 лв. (сто хиляди лева).За оборот,
сходен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбира:
оборот реализиран при изграждане и/или преустройство на
сгради.Ако участникът е обединение изискванията по отношение на
минимален оборот от изпълнени сходни доставки се отнася за
обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на
подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида
и дела на тяхното участие;11. Техническо предложение Приложение № 8;12. Ценова оферта - Приложение № 9;13.
Количествено - стойностна сметка - Приложение № 10;14.
Административни сведения - Приложение № 11;15. Списък на
документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Технически показател с тежест 45 % или 45 точки;
Финансов показател с тежест 55 % или 55 точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/07/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/07/2014 дд/мм/гггг
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