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1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА – “Ремонт на покрив и помещения
на ОУ «Иван Вазов» ”което включва следните дейности както следва :
1 . « Ремонт на покрив»;
2. «Ремонт на фасади «;
3. «Ремонт на учителска стая»,
4. «Отоплителна инсталация;
5. »Ремонт на санитарни помещения»

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. Участниците да имат в екипа си технически ръководител - строителен
инженер или строителен техник с професионален опит не по-малко от 5 години
2.2. Участниците да имат изпълнени минимум два договора с подобен
характер(СМР на сгради) през последните 5 години.
2.3 Участниците подадат оферта която да включва пълния обем на дейностите по
обекта на поръчката. Оферти за част от описаните в количествената сметка дейности не
се разглеждат.
2.4Не се допуска представянето на варианти на офертата.
2.5 Оферти могат да се подават само и единствено на български език.
2.6.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.

3. ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Всяка оферта трябва да съдържа:
3.1. Документ за регистрация или единен идентификационен код /ако участникът
е юридическо лице/, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или копие от
документа за самоличност /ако участникът е физическо лице/;
3.2. Доказателства за техническите възможности и квалификация:
- дипломи, удостоверение за квалификация или сертификати за придобита
квалификация, копие от трудови книжки или други документи доказващи опит.
- Декларация, съдържаща списък на основните договори с подобен предмет Приложение №7 , придружена с препоръки /референции/ за посочените договори.
3.3.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 т.1 от ЗОП Приложение №1

3.4.Декларация по чл.47,ал.5 от Закона за обществените поръчки-Приложение
№2
3.5. Декларация за ползването на подизпълнители -Приложение № 3; участникът
декларира, дали ще ползва/няма да ползва подизпълнители и посочва списък на
подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката (ако има такива), и дела на
тяхното участие (с процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената
поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).
Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по “3.1,
3.2.,3.3 ”3,4”, , се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида
и дела на тяхното участие.
3.6. Декларации за съгласие за участие от подизпълнител(и) по образец (Приложение №
4).

3.7.Ценова оферта - Приложение №5 .
3.8. Предложение за изпълнение на поръчката-Приложение №6
Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в запечатан
непрозрачен плик.
Върху плика участникът изписва: точното наименование на поръчката, дадено от
Възложителя и посочват валидни: адрес за кореспонденции, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
Върху плика участникът изписва:
І ОУ « Иван Вазов»
Гр.Свиленград, ул.» Климент Охридски « №2
За участие в процедура с предмет: “Ремонт на покрив и помещения на ОУ «Иван
Вазов» ”-Свиленград

/име на участника/
адрес за кореспонденция
лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес
3.7. Офертата следва да бъде представена на Възложителя – гр. Свиленград, ул.
“Климент Охридски ” №2, стая № 104 на І ОУ Иван Вазов – Свиленград до 16:00 часа на
08.10.2012 г.
3.8. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител,
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
3.9. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така,
че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане
на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
Участника.
3.10. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока определен от него.
3.11. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от
Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава
оферта незабавно се връща неотворена на кандидата и това се отбелязва в регистъра на
Възложителя.

3.12. Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и
подпечатани от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено
пълномощно, което трябва да придружава офертата, за документи, които могат да бъдат
подписвани и подпечатвани от него.
3.13. Посочената стойност за извършване на услугата да не надвишава 62 493,13
лв без ДДС .
3.14. Срокът на договора е до приключване на последната процедура по избор на
изпълнител по ЗОП и сключване на договор със същия.
3.15. Срок на валидност на офертите минимум 30 дни от датата на представяне на
офертите.
3.16. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Класирането на кандидатите ще се извърши на база най-ниска обща цена.

