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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл . 20, ал . 3 от 3 ОП
Номер на обявата : 2

Възложител : ОУ „Христо Ботев"
Поделение (ког.ато е nриложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки : 02008
Адрес : гр .Варна, район Аспарухово, ул. „Кирил и Методий " Ns 8
Лице за контакт : Адриана Петрова Петрова
Телефон : 0878/930256

E-mail:botev 1927@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничён : [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес : (моля, посочете друг адрес)
Приемане на докv ментн н оферти по електронен път : П Да fX1 Не
Обект на поръчката :
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и пускане в действие на два
водогрейни котли на течно и газово гориво и съпътстващ' и строително -М
в ОУ „Христо Ботев" гр . Варна"
Кратко описание :
• демонтахс на съществуващ неработещ котел и ' изнасянето му
определена от Възложителя ;
• доставка и монтаж на два стоманени водогрейни котли и окомплек
съдържаща финна арматура ( спирателна, възвратна, нивомерна, прЕ
и А прибори (в това число манометри , термометри , защита от пх
налягането ), горелки (комбинирани за газьоли за промишлени и ко
и газ), табла (за автоматично управление на котлите и горелките), і

стоманени
сни работи

площадка
към тях
а), КИП
іване на
ни цели

тръби и фитинги (за присъединяване на котлите към съ
инсталации), димоотводи (за отвехсдане на изгорелите газове съм с

уващия

КОМИн);

•

пуск и провехсдане на успешни 72-часови проби ;

• узаконяване на инсталацията след приключване на работа пред

ите на
1

Дърхсавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор .
•

предложение
Доставеното !
оборудване следва да е ново, неупотребявано, като участника с задължава да
посочи производителя на оборудването и да представи документ за произход,
както и по два броя заверен технически паспорт на всек от котлите ,

Конкретните видове и количества работи са описани в Текническ '
за изпълнение на поръчката — Образец Ns 5 към Документацият

включително всички придрухсителни документи и декларации за съ
•

Възможен е оглед на място от 04.05.2018 г. до 16.05.2018 г. от 08:3 до 16:00 часа
в работните дни на училището .

Място на извършване : Котелното помещение в с градата на училището .
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 34 976,20 лв.
Обособени позиции (когато е прило.жимо): [] Да [Х] Нё

Условия , на които трябва да отговарят участниците (когато е npuлoж
в т.ч.:
За изпълнение на поръчката мохсе да кандидатства всяко физическо илј юридическо
лице или техни обединения, които отговарят на определените условия .
1. Изисквания за допустимост на канидатите .
1.1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за к ' йто е налице
което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и '>7 от 3ОП, а
именно :

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реаб литиран, за
престъпление по чл. 108 а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192 а, чл. 194 - 217, чл.
219 - 252, чл . 253 - 260, чл. 301 - 307, чл . 321, 321 а и чл . 52 - 353 е от
Наказателния кодекс ;
1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реаб ' литиран, за
престъпление , аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държав членка или
трета страна;
1.1.3. има задължения за данъци и задълхсителни осигурителн ' вноски по
смисъла на чл . 162, ал . 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процес ален кодекс
и лихвите по тях , към държавата или към общината по се aлището на

възложителя и на кандидата или участника, unu аналогични ' з ~
установени с акт на компетентен орган, съгласно законода е:

го на

държавата, в която кандидатът или участникът е установен , о
І
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задъл Е

ако е
а или

задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.1.4.

е налице неравнопоставеност в случаите по чл . 44, ал. 5 от ЗО ;

1.1.5.

е установено , че : а) е представил документ с невярно съдърхса

свързан
2

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или и пълнението на
критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща с информация,

І
свързана с удостоверяване липсата на основания за отс раняване или
изпълнението на критериите за подбор ;
1 .1 . б . е налице конфликт на интереси , който не мохсе да бъде отст $Lнен ;

1.2. Основанията по чл.54, ал.1, т .1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 'iлицата, които

представляват участника или кандидата, членовете на управител и и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощия да упражнява контрол при
вземането на решения от тези органи .
1.3. Чл .54, ал .1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато : а) се налага да се за итят особено
важни държавни или обществени интереси ; б) размерът на неплат I ите дълхсими
данъци или социалноосигурителни внноски е не повече от 1 на ст ' от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова годин ;
2. Годност (Правоспособност)
за упражняване на професиона на дейност:
кандидатът или участникът трябва да е вписан в Рёгистъра на лицат извършващи
дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на съоръжен 3 с повишена

опасност и да притежават валидно Удостоверение издадено от РО

ИДТН

Северозападна България .

3. Икономическо и финансово състояние : не се изисква.

4. Технически и професионални способности : Кандидатите или учас
изпълнили дейности с предмет и обем, идентични unu скодни с тези
най-много за последните три години от датата на подаване на офертата;

щте да са

поръчката

Информация относно запазени поръчки (когато е nриложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на ора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хо а с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създа
защитени работни места

е на

Критерий за възлагане :
[) Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разкоди и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка : (моля, noamopeme, колкото пъти е необходимо)
Име: [...... ]
Тежест : [ ]
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Срок за получаване на офертите :
Час : 16:30
Дата: 16.05.2018 г.
Срок на валидност на офертите :
Час : 16:30
Дата: 1 б.08.2018 г.
Дата и час на отваряне на офертите :
Дата: 28.05.2018 г. 11: 00 часа.
Място на отваряне на офертите : сградата на училището

Информация относно средства от Европейския съюз :
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,

със средства

от
европейските фондове и програми : [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо : [... ...] '.

Друга информация (когатnо е nриложимо):
1. Начин на плащане :

1.1.

В срок до тридесет календарни дни след представяне н изискуемите

документи описани в т. 3.1. от проекта на договор .
1.2.
По банков път;
2. Подаване на оферти :
2.1.
Всеки участник има право да представи само една оферта ' Офертата се
представя на български език ;
2.2.
Участниците могат да посочват в офертите си информация , която смятат
конфиденциална във връзка с наличието на тvрговска тайна . У ' астниците не
могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на пре оженията от
ценовите им предлохсения .
2.3.
Офертите трябва да бъдат адресирани до ОУ „Христо Ботев' ' на адрес : гр .
Варна, ул. „Кирил и Методий " Ns 8.

2.4.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик .

ърху плика

участникът посочва наименование на процедурата, адрес за кор спонденция,
телефон и електронен адрес ;
3. Офертата трябва да съдържа :
3.1.

Начален док Умент на о Фр
е та за изпълнениё на пр едмета на I' ор ъчката —
Образец Ns 1;

3.2.

Подробен списък , изброяващ документите, поставени в оферт I' а, подписан

от участника;
3.3.

Документ, подписан от всички участници' в обединението ' редставящо
лицето , което е упълномощено да представлява участника в I настоящата
процедура . Този документ се представя , когато лицето, пре , ставляващо
,
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участника, не е законен представител на участника, съгласн официалните
документи за регистрация на участника.;
Административни сведения за участника - Образец Ns 2;

3.4.
3.5.

Заверено копие от документ за регистрация или Удостовере ие за актуално
състояние на участника, валидно към момента на подаване на о ертата.

3.6.

Декларация по чл . 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП - Образец № 3

3.7.

Попълнено Ценово предложение за изпълнение на поръчкат - Образец Ns

4;
Попълнено Текническо предложение за изпълнение на поръчката —

3.8.

Образец Ns 5
Подписан и подпечатан от участника образец на договора —

3.9.

~

бразец № б ;

3.10. Заверено копие на валидно Удостоверение издадено о ' органите на
Държавната Агенция за Метрологичен и Технически надзор , д I ащо право на

участника да

извършва дейности

по

поддръжка,

р

онтиране

и

преустройване на съоръжения с повишена опасност;
3.11. Списък на извършените дейности, които са идентични ли сходни с
предмета на поръчката, с посочване на стойностите , датите и ,получателите ,
заедно с доказателство за извършената доставка и съпътстващит я СМР ;
3.12.

Времеви график за изпълнение на дейностите ;

4. При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват
технологичните изисквания, действащите в страната нормат вни уредби,
технически норми и стандарти , предвидени по реда на:
4.1. , Закон за устройството на територията;
4.2.
Закон за текническите изисквания към продуктите ;
4.3.
Наредба N 2 от 22 март 2004 г. за минималните
исквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на с роителните и
монтажни работи;
4.4.
Наредба Ns 8121 з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и норми е за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите;
4.5.
Наредба Ns РД-07/8 от 20:12.2008 г. за минималните изисква ия за знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве при работа ;
Наредба Ns РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за пр ехсдането на
4.6.
периодично обучение и инструктаэк на работниците и слу кителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия н труд ;
4.7.
Наредба N2 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословн и безопасни
условия на труд при извършване на товарно -разтоварни рабо и (обн., ДВ
бр.11 от 03.02.2006 г.);
4.8.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съот I тствието на
съдовете под налягане в сила от 20.04.2016 г.;
4.9.
Наредба за устройството , безопасната експлоатация и текни ския надзор
на съоръжения под налягане ;

Работите на обекта да се осъществяват под техническото рък водство на
правоспособно лице. При изпълнение на дейностите изпълнителят тряб а да спазва
технологична последователност. Използването на спёциализирана тех ика (в т.ч.
повдигателни съоръжения) и строителна механизация е 'по преценка на и пълнителят.
5

Всичкй машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в

се използват само от правоспособни специалисти . Не се разрешава
работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя пс
~

и да
на

~

3Я в

договора ред.

5.

Т

б. Заваръчни работи и контрол на заваръчните шевове

осигуряват
Процедурата за заваряване и вложените материали за заваряване трябва
еднаква якост на шева с тази на основния материал . плектродите упо реоявани при
заваряване на тръбопроводите да имат сертификат от завода производите . Заваръчните
работи да се изпълняват от заварчици, притежаващи правоспособност ' о заваряване .
При монтажа на съединенията на заваряване вътрешната и външната ' повъхност на
тръбите на дължина не по-малка от 20 мм трябва да се почиства с телен ' четка от боя,
ръжда и други замърсявания и да се обезмаслява при нухсда с коресели ' Шевовете на

заваръчните съединения трябва да бъдат очистени от шлак,пръски и п отекъл метал.
Механичната обработка на шевовете трябва да се извършва чрез спос ' би, които не
повреждат шева. При монтахса на тръбите да се осигури правилно фикс ' ане, взаимно
осово разположение една към друга, като при възмохсност да се ползват ц нтратори или

скоби, които осигуряват съостност на двете тръби в стика. Контролът Ј4 заваръчните
шевове да се провежда постоянно от изпълнителя в процеса на монтирав

на тръбните

елементи, като обхваща: изпълнение на процедурата на заваряване ; въцшен оглед на
съединенията, като не се допускат пукнатини по шева и околошевната зон , натрупвания

на метал в зоната на прехода, прегаряния на метала, неравномерност в силването по
широчината и височината, непроварки и др. дефекти. Ако при контро , а се открият
недопустими дефекти , същите се отстраняват .
7. Изисквания към организацията на работа
При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните
за срок
-

Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с ъзлохсителя .
Огневите работи се извършват след издаване на Акт за огневи ра I оти , издаден
до 3 дни , при условие че характерът на работа в посочения срок не с изменя.
Използваните ел. инструменти да се занулят и заземят.

8. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

Преди започване на дейностите , Изпълнителят е длъжен д представи
поименен списък на хората, които ще работят на обекта, катс посочи и
техническия ръководител. Не се допускат до работа лица без да бъдат ин руктирани .
Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохс и опиати .
Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складир материали
и инструменти в други помещения, освен в определените ' за това места. Лш ., не заети с
ремонтната дейност да не се допускат на обекта. При пристигането на нов работници ,
същите трябва да бъдат инструктирани . Изпълнителят да осигури на всички частващи в
СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно гзправни за
б

l

съответния вид дейности и работни места.

9. Изисквания за опазване на околната среда

Доставените материали да се съхраняват на ' предварително

от

възложителя места на обекта. Добитите отпадъчни материали и отпаz

, също да се

съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от
Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след
получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането ім. Металните
отпадъци да се съхраняват разделно от строителните отпадъци . След п ' ключване на

договорените дейности, работните зони се почистват старателно 4т страна на
Изпълнителя;
10. Изисквания за пожарна и аварийна безопасност
Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразен i, с Наредба Ns
8121 з-647 от 01.10.2014 г. sa правилата и нормите за пожарна без ' пасност при
експлоатация на обектите, както и с Наредба Ns РД-07/8, от 20.12.2008 г. з I минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Ог евите работи
да се извършват след попълване на Акт за извършване на огнева ра ' та, което се
удостоверява в акта за извършване на огневи работи . Огневите работи се и вършват само

от правоспособни лица. Огневите работи се извършват със стандартни и технически
изправни заваръчни апарати . Временните места, където ще се извъ шват огневи
работи ,предварително се почистват от горими материали . По време на ' пълнение на
работата не се допуска складиране на материали или строителни отпадъц ', при входа на

котелното помещение . Преди започването на огневи работи, работния п рсонал да се
инструктират от координатора по въпроси свързани с пожаробезопасното

вършване на

ремонта. На мястото на огневате работи да се подсигурят пожарогасит 'I лни уреди и
съоръжения предписани в акта. Работниците, участващи в извършване о на огневи

работи , трябва да са обучени за работа с уредите и средствата за гасе ' е на пожар.
Местата на които се извършват огневи работи, да се наблюдават в продълж ние на не по-

малко от 3 часа след приключването им от определено в акта за огневи аботи лице.
Съхраняването на заваръчните агрегати и съоръжёния след приключване а рабода да
става на определени места, при спазване на изискванията за ПБ . 3 Ilбранява се

използването на противопожарните съоръжения от противопожарн то табло на
обекта за несвойствени цели.
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