ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
гр. София 1528, Бул.”Искърско шосе” № 11
Изх.№ …212………..
Дата 31.10.2012 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА

ПОКАНА
за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство и услуга
по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:
„Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна
и реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически
съоръжения на територията на ЦПР-БАН” и “Поддръжка на електрическа
инсталация и съоръжения и отчитане показанията на измервателни уреди и
разпределяне на електиреската енергия на територията на ЦПР-БАН”
Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията
на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.
1. Наименование и адрес на Възложителя:
Възложител: Център за приложни разработки при Българска академия на науките
( ЦПР -БАН), ЕИК ВG831919568, представляван от Директора Румяна Тодорова
Адрес: гр.София 1000, бул. “Искърско шосе” №
Лице за контакт: : Елена Симеонова; телефон: 02/9732716, факс 02/9732342
Е-mail: cpr_bas@.mail.bg
Интернет адрес
2. Предмет на поръчката:
Предмета на поръчката е в две обособени позиции:
3.1. Осн.предмет:
“Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна
и реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически
съоръжения на територията на ЦПР-БАН”
3.2. Доп.предмет:
“Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и отчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на
ЦПР-БАН”.
4.Прогнозна стойност общо: - 55 000 лева /BGN/ без ДДС, от които:

4.1. За поръчка с основен предмет:
“Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и
реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения
на територията на ЦПР-БАН” - 40 000 лева /BGN/ без ДДС
4.2. За поръчка с доп.предмет:
“Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и о тчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на ЦПРБАН” – 15 000 лева /BGN/ без ДДС.
5. Място на изпълнение
5.1. Място на изпълнение на поръчката с предмет:
Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и
реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения
на територията на ЦПР-БАН е Гр. София, Столична община, Република България,
територията на Център за приложни разработки на ул.”Искърско шосе„ №11,
5.2. Място на изпълнение на поръчката с предмет:
Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и о тчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на ЦПРБАН е: Гр. София, Столична община, Република България, територията на Център за
приложни разработки на ул.”Искърско шосе „№11, територията на Център за приложни
разработки на бул.”Цариградско шосе „ № 72 и гр. Нови Искър–ул.”Стое Джуров № 1.
6. Изисквания към изпълнението:
6.1. Поръчката с предмет 3.1. “Строителни и монтажни работи на електрическа
инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо електрическо
захранване и електрически съоръжения на територията на ЦПР-БАН” участниците
следва да изпълнят на основание техническото задание на възложителя и техническите
спецификации, в съответствие с договора и нормативните изисквания в строителство.
Гаранционния срок по отношение на вложените материали - не по-малка от гаранцията
на производителя.
Гаранционния срок по отношение на извършените работи - не по-малка от 12 месеца.
6.1. Поръчката с предмет 3.2. “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и
отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия
на територията на ЦПР-БАН” участниците следва да изпълнят в съответствие със
заданието на възложителя и договора.
7. Срок за изпълнение
7.1. Максималният срок за изпълнение на поръчката с предмет 3.1. “Строителни и
монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на
съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на територията на
ЦПР-БАН” е 6(шест) месеца от датата на подписване на договора. Срокът за
изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора.
7.2. Срокът за изпълнение на поръчката с предмет: 3.2. “Поддръжка на електрическа
инсталация и съоръжения и отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне
на електиреската енергия на територията на ЦПР-БАН” е 12(дванадесет) месеца.
Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на
договора.
8.Приемане на изпълнението.

8.1. Изпълнените работи по обособена позиция “Строителни и монтажни работи на
електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо
електрическо захранване и електрически съоръжения на територията на ЦПР-БАН” се
актуват въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени
СМР в съответствие със Заданието – количествено стойностна сметка и предложените
единични цени от офертата на участника. За окончателното изпълнение на СМР и
предаването им на Възложителя се счита съставянето на констативен протокол,
подписан от Възложителя и Изпълнителя и Приемателно-предавателен протокол за
приемане на изпълнението по договора, с приложени към него:
-протоколи за скрити работи
-оригинална фактура.
Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително извършените
работи, одобрени от представител на Възложителя, в съответствие със Заданието –
количествено стойностна сметка и предложените единични цени от офертата на
участника.
8.2. За извършените работи по обособена позиция с предмет “ Поддръжка на електрическа
инсталация и съоръжения и отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне
на електиреската енергия на територията на ЦПР-БАН” се съставят месечни протоколи
подписани от Изпълнителя и от съответния координатор / отговорник за Възложителя.
9. Начин и срок на плащане
9.1. Възложителят заплаща по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка сумата
по чл.3 ал.1 от договора (Приложение №8) от настоящата документация, по следния
начин:
9.2. За поръчка с обособена позиция “Строителни и монтажни работи на електрическа
инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо електрическо
захранване и електрически съоръжения на територията на ЦПР-БАН” Възложителят
заплаща на спечелилия участник стойността на поръчката по тази позиция, съгласно
предложената от него цена за тази позиция в офертата му, както следва:
(а) - 40% - авансово заплащане до 20 дни от подписване на договора;
(б) - 30 % - след полагане на кабелите и подписване на двустранен приемо –
предавателен протокол;
(в) - 30 % - окончателно след подписване на двустранен приемо – предавателен
протокол акт обр. 19.
9.3. За поръчка с обособена позиция “Отчитане показанията на измервателни уреди
и разпределяне на електиреската енергия на
територията на ЦПР-БАН”
Възложителят ще заплаща на спечелилия участник стойността на поръчката по тази
позиция, съгласно предложената от него цена в офертата му за тази позиция,
ежемесечно на 12 равни месечни плащания.
9.4. Общата стойност на всички извършени плащания по договора не може да
надвишава общата цена за изпълнение на предмета на договора.
10. Критерии за оценка на офиртите - “Най – ниска цена”
Максималната стойност на поръчката общо е 55 000 лева /BGN/ без ДДС, от които:
10.1. За поръчката по обособена позиция с основен предмет:
“Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и
реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения
на територията на ЦПР-БАН” - 40 000 лева /BGN/ без ДДС
10.2. За поръчката по обособена позиция с допълнителен предмет:

“Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и о тчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на ЦПРБАН” – 15 000лева /BGN/ без ДДС.
Оферти на участници надвишаващи общата максимална стойност на поръчката и/или
посочените стойности по основния и/или допълнителния предмет се отстраняват.
Класиране на участниците и определянето на изпълнител става на база общата цена за
изпълнение на поръчката по двете обособени позиции, посочена в лева без ДДС.
11. Минимални изисквания към участниците:
Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:
11.1. Да са юридически лица или еднолични търговци вписани в Търговския регистър
на Агенцията по вписванията с предмет на дейност съответстващ на заданието на
предмета на поръчката. За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за
поне един от участниците в тях. За физически лица участници изискването е да
притежават професионална правоспособност отговаряща на заданието на предмета
на поръчката.
11.2. Да разполагат с квалифициран персонал при извършването на дейностите,
посочени в пълното описание на предмета на поръчката.
12. Необходимите документи, които участникът трябва да представи:
12.1. Документи с административни данни за участника
12.1.1. Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско
юридическо лице или едноличен търговец.
12.1.2. Копие от данъчна рагистрация по ЗДДС, ако е регистриран по ДДС.
12.1.3. При участници обединения – договор или учредителен акт, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
12.1.4. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
12.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец Приложение №7 към настоящата покана.
12.2. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда - попълва се приложеният образец - Приложение №5.
12.3. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено
съгласно приложения образец Задание – техническа спецификация - Приложение №1
към настоящата покана.
12.4. Декларация за участие (неучастие ) на подизпълнители - Приложение № 3.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 12.1 до
12.2 включително се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат
съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато за изпълнение на обществената
поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват
подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
12.5. Ценово предложение съобразно образеца на ценова оферта – Приложение №2
12.6. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите.

Важно: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице
документите се представят, съгласно изискванията на чл.56 ал.3 от ЗОП и
настоящата процедура . Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо
или юридическо лица документите се представят съгласно изискванията на чл.56 ал.3
от ЗОП и настоящата процедура.
13. Изисквания към документите:
13.1. Всички документи се представят в един екземпляр.
13.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна
власт, посочени в документите за регистрация и/или упълномощени за това лица.
13.3. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.
В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите
следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящите
указания.
13.4. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени
“Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.
13.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето /лицата, упълномощени от
участника, които го представляват/.
14. Техническо предложение:
Техническото предложение трябва да е изготвено в съответствие със Заданието техническа спецификация на поръчката. Приложение № 1 по приложения образец на
ценовата оферта - Приложение 2. Въз основа на Заданието участникът трябва да
изработи количествено-стойностна сметка с посочени и единични цени в тях.
15. Ценовото предложение:
15.1. Ценовото предложение се изготвя по приложения образец и представя в
съответствие с приложения към документацията образец в отделен запечатан,
непрозрачен плик с надпис: “Ценова оферта” – Приложение 2, съгласно изискванията
на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
15.2. Ценовата оферта по обособена позиция с предмет “Строителни и монтажни
работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на
съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на територията на
ЦПР-БАН” следва да бъде изготвена въз основа на количествената сметка посочена в
техническата спецификация на Заданието Приложение №1. Въз основа на Заданието по
по приложения образец на ценовата оферта - Приложение 2, участникът трябва да
направи количествено-стойностна сметка на зададените работи с посочени мярка,
количество, единични цени и обща цена в тях.
15.3. В ценовата оферта по обособена позиция с предмет “Поддръжка на електрическа
инсталация и съоръжения и отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне
на електиреската енергия на територията на ЦПР-БАН” се посочва месечна цена и обща
цена за срока от 12 месеца.
15.4. Ценовата оферта на участниците задължително трябва да обхваща предмета на
двете обособени позиции. Не се допуска участие и разглеждане на оферти подадени
само за една обособена позиция от предмета на поръчката. Ценово офертите трябва да
съдържат цена в лева без ДДС, поотделно за всяка една от двете позиции и обща сума
по двете позиции цена в лева без ДДС. Предложената цена следва да е закръглена до
втория знак след десетичната запетая.

15.5. При оценяването се взема предвид общата цена за изпълнение на поръчката – т.е.
цената в лева без ДДС по двете позиции - основния предмет “Строителни и монтажни
работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на
съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на територията на
ЦПР-БАН” и допълнителния “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и
отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия
на територията на ЦПР-БАН”.
15.6. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатен плик. Върху плика се изписва
надпис „Ценова оферта”. Ценовата оферта следва да е изготвена в съответствие с
приложения към настоящата документация образец на ценова предложение - ценова
оферта Приложение2 .
16. Отстраняване от участие в процедурата
16.1. Основание за отстраняване на участник е наличието на някое от обстоятелствата,
посочени в чл. 69, ал.1 от ЗОП и основанията посочени в настоящата процедура.
16.2. Комисията отстранява участник при следите условия:
16.2.1. Не е представил някой от необходимите документи, съобразно чл. 56 от ЗОП, а
ако участникът е обединение и по отношение на лицата, включени в обединението.
16.2.2. Налице са обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, а ако участникът е
обединение – и по отношение на лицата, включени в обединението;
16.2.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя;
16.2.4. Офертата не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
16.2.5. За когото по реда на чл. 68 ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил на
невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя
критерии за подбор.
17. Гаранция за изпълнение на договора
17.1. Участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при
подписване на договора, в размер на 1 (едно) на сто от общата стойност на договора
без ДДС.
17.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за
изпълнител на поръчката при подписване на договора.
17.3. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
17.4. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да
бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което
възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за
възлагане на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на
гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди
и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на
получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от
определения в настоящата процедура. Срокът на представената банкова гаранция
следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и период от минимум 15

(петнадесет дни) след изтичането на този срок, за евентуално предявяване на
претенция от страна на възложителя.
17.5. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се
определят с договора (Приложение №8).
17.6. Сметка на ЦПР – БАН по която се внася гаранцията по т.15.1 е
BG47UBBS80023106026906, BIC:UBBS BGSF в банка Обединена българска банка
(ОББ ) клон “Искър”.
18. Срок, начин за представяне и валидност на офертите
18.1. Срок за подаване на офертите: 09.11.2012 г. (седми ноември две хиляди и
дванадесета година) до 16:30 часа.
Всяка една оферта следва да съдържа всички документи, посочени в Поканата и
настоящата документация в съответствие с условията определени в настоящата покана.
18.2. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в който се поставят
посочените в т.12 документи и пликът ценовата оферта.
18.3. Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител, в
деловодството на Административната сграда на Център за приложни разработки към
БАН, с адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„ №11 ет.2 - лице за контакт г-жа Елена
Симеонова.
18.4. Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електрона поща.
18.5. Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано
от крайния срок за получаване на офертите.
18.6. При приемането на офертата върху плика се отбелязват пореден номер, датата и
часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър за което на
приносителя се издава документ.
18.7. Не се приемат за участие в процедурата оферти, които са представени след
изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик или с
непопълнени данни, съгласно т. 1 от настоящия раздел и чл. 57, ал. 5 от ЗОП. Такива
оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в
регистъра. Не се приемат оферти по електронен път.
19. Оглед на мястото на изпълнени:
19.1. След обявяване на поръчката, в срок до 16.00ч. на 09.11.2012 г. потенциалните
участници могат да извършват оглед на мястото на изпълнение. Огледът може да бъде
извършван всеки работен ден след предварителна заявка на телефон: 02/9732716 или
м.тел: 0887301055 – г-жа Елена Симеонова;
20. Сключване на договор
20.1.С избраният за Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката,
по приложения към настоящата докумунтация проект на договор-Приложение №8.
20.2. При подписване на договора, определеният за изпълнител представя документ от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (едно на сто) от общата стойност
на договора без ДДС, съгласно изискванията на настоящата покана.
21. Разяснения по поканата и приложенията към нея

В срок до 16:00 ч. на 09.11.2012 г. поканените или заинтересованите лица могат да
изискват от възложителя писмено разяснения по поканата и приложенатата
документация към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на Директора на ЦПР-БАН, на
факс номер 02/9732342 и по електронна поща на адрес Е-mail: cpr_bas@.mail.bg
22. Други условия
След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за
резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.
По неуредените въпроси от поканата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.
Приложения към настоящата покана:
1. Задание – техническа спецификация - Приложение №1;
2. Образец на ценово предложение (ценова оферта) – Приложение №2;
3. Декларация за участие на подизпълнители - Приложение № 3;
4. Декларация за съгласие за подизпълнител- Приложение №4;
5. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда - Приложение №5;
6. Декларация за оглед на обекта - Приложение №6;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Приложение
№7;
8. Проект на договор - Приложение № 8;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
гр. София 1528, Бул.”Искърско шосе” № 11

ЗАДАНИЕ – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За провеждане на процедура по чл.15 ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП с предмет:
1. „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с п одмяна и

реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически
съоръжения на територията на ЦПР-БАН” и
2. “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и о тчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на
ЦПР-БАН”

Наименование:
Тип/Марка:
Описание:
К-во:
/
І. Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация
свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо

М.ед:

електрическо захранване и електрически съоръжения на
територията на ЦПР-БАН.
1. Демонтаж на стар маслен кабел от ГРТ сграда №20 – до
административна сграда №19
2. Монтаж на нов кабел от ГРТ сграда №20 до административна
сграда № 19 - 4 х 55 кв - САВТ
3. Демонтаж на РТ в сграда № 20 – панцерни предпазители
4. Монтаж на ново РТ с размери 800/1000/200 с монтирана в
него апаратура – автоматични предп. по БДС 60439-1
5. Демонтаж и монтаж на съществуващи етажни табла в
административна сграда № 19 – подмяна на панцерни
предпазители с автоматични
6. Разделяне на отделни електрически токови кръгове етажите
на административна сграда №19
7. Подмяна на ел.захранването - външно осветление на сгради
№. 19 и 20 - 3 х 2.5 кв вкл подмяна на стар кабел с нов СВТ 3
х 1.5
8. Подмяна на външни осветителните тела на сгради №. 19 и 20,
вкл. Подмяна на стари осветителни тела с нови енергоспестяващи
9. Превключване на цех – разкройки към трафопост – 20 KV и
направа на РТ, включващо ново табло на превключване към
ТР 2, с възможност при аварии да се прехвърли към старото
ел.захранване
10. Изграждане на ново осветление на цех – Фрези в сграда № 20,
подмяна на старото осветление с ново луминисцентно
осветление
- изтегляне на кабел – 3 х 1.5 - нова ел инсталация
- монтаж на 4 бр осветителни тела
11. Подмяна на ел.оборудване на пещ – прахово боядисване и
включване към ел.захранването, цялостна подмяна на пещта
и изграждане на обезпрашаваща инсталация
12. Изграждане на осветление в помещение на прахово
боядисване
13. Изграждане на ново вътрешно осветление на сграда № 6 –
помещение 6.2
- изтегляне на кабел- нова инсталация със СВТ 3 х 1.5
- монтаж на 4 бр осветителни тела- нови луминисцентни осв
тела
14. Демонтаж и монтаж на захранващ кабел от трафопост №1 до
сграда № 3
- направа на конструкция- мачта с височина 2.5 м, монтирана
на сграда № 3
- изтегляне на кабел – 4 х 35 кв- изтегляне и подключване
15. Разделяне на отделни кръгове десет стаи на административна
сграда – втори етаж – независимо захранване на всяка стая.
Проверка /прозвъняване/ на стайните инсталации, при
необходимост направа на нова с кабел канли.
16. Подмяна на стари осв.тела на адм сграда – администрация –
ет.2
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М

1
1

Бр
Бр

3

Бр
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Бр
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М
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М
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ІІ. Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения.

Отчитане показанията на измервателни уреди и
разпределяне на електиреската енергия на територията
на ЦПР-БАН”
-

Гр. София, ул.”Искърско шосе „№11
Гр. София, бул.”Цариградско шосе „ № 72
гр.Нови Искър – ул.”Стое Джуров № 1
1. Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения. 2.
2. Отчитане показанията на измервателни уреди и

разпределяне на електиреската енергия

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЦЕНОВАОФЕРТА
От………………………………………………………………с ЕИК………………………
Представлявано от ...............................................................................................................
/ наименование на участника/
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Представяме ценовата си оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
1. „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с п одмяна и
реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически
съоръжения на територията на ЦПР-БАН”
2. “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и о тчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на
ЦПР-БАН”
Ценовата оферта по обособена позиция с предмет „Строителни и монтажни работи на
електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо
електрическо захранване и електрически съоръжения на територията на ЦПРБАН” следва да бъде изготвена въз основа на количествената сметка посочена в
техническата спецификация на Заданието - Приложение №1. Въз основа на
Заданието участникът трябва да изработи количествено-стойностна сметка с
посочени: мярка , количество, единични цени и обща цена.
Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително
извършените работи, одобрени от представител на възложителя, в съответствие с
количествено-стойностната сметка и предложените единични цени от ценовата
офертата на участника, съгласно посочения по-долу образец.
Ценовата оферта на участниците задължително трябва да обхваща предмета на двете обособени
позиции. Не се допуска участие и разглеждане на оферти подадени само за една обособена
позиция от предмета на поръчката. Ценово офертите трябва да съдържат цена без ДДС,
поотделно за всяка една от двете позиции и сумарно обща цена без ДДС.

І. „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с
подмяна и реконструкция на съществуващо електрическо захранване и
електрически съоръжения на територията на ЦПР-БАН”
№
Описание на
Мярка Количество
Единична цена
Обща цена
видовете СМР и други
в .......
в ...........
дейности
[лв.]
[лв.]
1
2
3
4
5
6
1 Демонтаж на стар маслен
кабел от ГРТ сграда №20 –
до административна сграда
№19

2

Монтаж на нов кабел от
ГРТ
сграда
№20
до

административна сграда №
19 - 4 х 55 кв - САВТ

3

Демонтаж на РТ в сграда №
20– панцерни предпазители

4

Монтаж на ново РТ с
размери
800/1000/200
с
монтирана
в
него
апаратура – автоматични
предп. по БДС 60439-1

5

Демонтаж и монтаж на
съществуващи
етажни
табла в административна
сграда № 19

6

Разделяне
на
отделни
електрически
токови
кръгове
етажите
на
административна
сграда
№19

7

Подмяна
на
ел.захранването - външно
осветление на сгради №. 19
и 20 - 3 х 2.5 кв вкл
подмяна на стар кабел с
нов СВТ 3 х 1.5

8

Подмяна
на
външни
осветителните
тела
на
сгради №. 19 и 20, вкл.
Подмяна
на
стари
осветителни тела с нови енергоспестяващи

9

Превключване на цех –
разкройки към трафопост –
20 KV и направа на РТ,
включващо ново табло на
превключване към ТР 2, с
възможност при аварии да
се прехвърли към старото
ел.захранване

10

Изграждане
на
ново
осветление на цех – Фрези в
сграда № 20, подмяна на
старото осветление с ново
луминисцентно осветление
-изтегляне на кабел – 3 х 1.5
нова ел инсталация
-монтаж
на
4
бр

осветителни тела

11

Подмяна на ел.оборудване
на
пещ
–
прахово
боядисване и включване
към
ел.захранването,
цялостна
подмяна
на
пещта и изграждане на
обезпрашаваща
инсталация

12

Изграждане на осветление
в помещение на прахово
боядисване

13

Изграждане
на
ново
вътрешно осветление на
сграда № 6 – помещение 6.2
-изтегляне на кабел- нова
инсталация със СВТ 3 х 1.5
-монтаж
на
4
бр
осветителни тела - нови
луминисцентни осв тела

14

Демонтаж и монтаж на
захранващ
кабел
от
трафопост №1 до сграда №
3
- направа на конструкциямачта с височина 2.5 м,
монтирана на сграда № 3
- изтегляне на кабел – 4 х 35
квизтегляне
и
подключване

15

Разделяне
на
отделни
кръгове десет стаи на
административна сграда –
втори етаж – независимо
захранване на всяка стая.
Проверка /прозвъняване/
на стайните инсталации,
при необходимост направа
на нова с кабел канли
Подмяна на стари осв.тела
на
адм
сграда
–
администрация – ет.2

16

ЦЕНА:............... (.......................................................................................) без ДДС

Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
Разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове
са за сметка на изпълнителя.
Срок за изпълнение на поръчката.............................................................................(дни)
Гаранционен срок ..............................................................................(месеца)
ІІ. “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и отчитане показанията на
измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на
ЦПР-БАН” - гр. София, ул.”Искърско шосе „№11, гр. София, бул.”Цариградско шосе
„ № 72 и гр.Нови Искър – ул.”Стое Джуров № 1
Ценовата оферта по тази обособена позиция се посочва цена за 1 (един) месец и обща цена за
целият период на договора -12 месеца.

МЕСЕЧНА ЦЕНА:............... (....................................................................................) без ДДС
ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦА ............... (............................................................................) без ДДС

ІІІ. ОБЩА ЦЕНА:............... (.......................................................................................) без
ДДС
Предложената от мен цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

Срок на валидност на офертата: ................................................................(дни)

Указания за попълване на ценовата оферта:
Участникът попълва Приложение № 5, като предлага както единична цена, така и
обща цена за съответното количество.
При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом,
комисията ще приема за вярна посочената с думи информация.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидни ще бъдат
предложените единични цени от предложението и общата цена ще бъде коригирана.
Забележка: Цените се посочват без ДДС.

Дата …………..2012 год.

Име, подпис и печат:

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за подизпълнители, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите,
които ще извършват, и дела на тяхното участие
Подписаният...............................................................................................................................,
ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....……
от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно
изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................
(посочва се името на фирмата)
ДЕКЛАРИРАМ, че при изпълнение на поръчката ще ползвам / няма да ползвам
подизпълнители.
/ненужното се зачертава/

№ Идентификация на
подизпълнителите
/ наименование, адрес и управителен
орган/

Вид на извършваната работа и дял на
участие от поръчката за подизпълнителя

/Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/
1
…
…

Дата………….2012 г.
гр. ……………………….

ДЕКЛАРАТОР ……………………
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният..............................................................................................................................,
ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................…….....……
от………………………, с адрес: …...........................................................................................
В качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на
директорите, едноличен търговец, друго)
на.......................................................................................................................
(посочва се името на фирмата)
Във връзка с обявената поръчка
за .............................................................................................
(посочва се наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Сме съгласни да участваме като подизпълнител на ..................................................... при
изпълнение на поръчката.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: ......................................
.......................................................................................................................................................
(посочват се конкретните дейности и техния обем от обекта на поръчката)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да участваме като подизпълнител, намаме
право да подадем самостоятелна оферта в горепосочената процедура.

Дата………….2012год.
гр. ……………………….

ДЕКЛАРАТОР ……………………
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП
Подписаният..........................................................................................................................,
ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....……
от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно
изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................
(посочва се името на фирмата)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен
участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1,
т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Дата: ………… 2012год.
гр..............................

ДЕКЛАРАТОР:……………………..
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният...............................................................................................................,
ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....……
от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно
изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................
(посочва се името на фирмата)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
На ….........2012г. направих оглед на място и се запознах с техническите условия на
обявената от Вас обществена поръчка, за която кандидатствам.
Приемам условията на тръжната документация и договора.

Дата: ………… 2012 год.
гр..............................

ДЕКЛАРАТОР:……………………..
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
(попълва се от участника* в процедурата или представляващия го по
актуална/търговска регистрация, когато е ЮЛ. Когато кандидатът или участникът е ЮЛ,
е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват)

Подписаният ........................................................................................................,
в качеството си на.................................................................................................................
участник в обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 5, т.1 и т. 2 от Закона за обществените
поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:
1. „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с п одмяна и

реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения
на територията на ЦПР-БАН” и 2. “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и
отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия
на територията на ЦПР-БАН”
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда / Реабилитиран съм (в случай на такава хипотеза)
за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП както следва:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност (отнася се за ЕТ,
ЮЛ и чуждестранно ФЛ или ЮЛ, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено);
3. Представляваният от мен участник:
- не е в производство по ликвидация (отнася се за ЮЛ);
- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове
(тази алтернатива се посочва само, ако участникът е чуждестранно лице);
4. Представляваният от мен участник:
- не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност, както и няма сключено
извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (отнася
се за ЕТ и ЮЛ);
- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е
преустановил дейността си (тази алтернатива се посочва само, ако участникът е
чуждестранно лице);
5. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия, съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
6. Не съм лишен, както и представлявания от мен участник, от правото да упражнявам
определена дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението.
7. Нямам (отнася се за ФЛ и ЕТ)/ Представляваният от мен участник няма (отнася се за
ЮЛ):**
- парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган (или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията );

- задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен (тази алтернатива се посочва само, ако участникът
е чуждестранно лице).
8. Нямам / представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в ЦПРБАН.
10. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
11. Не съм осъждан с влязла в сила присъда / Реабилитиран съм (в случай на такава хипотеза)
за престъпленията, посочени в чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на
обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

ДЕКЛАРАТОР:

……………………………………….. /трите имена, подпис/

Забележки:
* В случай, че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от
всяко едно лице, включено в обединението. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители,
настоящата декларация, освен от участника се попълва и представя от всяко лице, дало съгласието
си и фигуриращо в офертата на участника като подизпълнител.
** В случай, че лицето – участник (лице, включено в обединението или подизпълнител) има парични
задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, в настоящата декларация следва да се посочат: влезлия в сила акт за установяване на
задължението, размера на задължението, акта на компетентния орган, допуснал разсрочването или
отсрочването.
*** Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки:
"Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия до четвърта
степен включително, роднини по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които
се намират във фактическо съжителство, съдружници; лицата, едното от които участва в
управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто
от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество,
чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата
на държавата, съответно общината в това дружество.

