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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 4425

Поделение: ________

Изходящ номер: 33 от дата 16/01/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство

Адрес
ул. Свети Патриарх Евтимий №2

Град Пощенски код Страна
Мездра 3100 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Професионална гимназия по 
механизация на селското 
стопанство

0910 92137

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Тошко Стоянов

E-mail Факс
pg_mezdra@mail.bg 0910 92137

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Топлоизолация на външни стени -предвижда изграждане на тръбно 
фасадно скеле около сградата, по цялата й височина, 
топлоизолиране по фасади и надзид на покрива с ЕPS 8 см, 
топлоизолиране на страниците на дограмата с ЕPS 2,5 см, доставка 
и монтаж на PVC ръбоохранители - ъглов профил с мрежа (външни 
ъгли), На всички горни ръбове на еркерите и прозорците ще се 
монтира водооткапващ профил, доставка и монтаж подпрозоречни 
поли от алуминиева ламарина, силиконова мазилка по фасади. 
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Подмяна дограма по фасади с нова от РVС профил- предвижда 
подмяна на 321,76 м2 неподменена дограма, която представлява 
дървени прозорци, метални прозорци и врати с нова РVС  дограма 
при извършване на следните работи: Демонтаж дограма (фасада), 
Доставка и монтаж на PVC дограма, бяла, петкамерни с двоен 
стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло и метални плътни 
врати с PVC профил, уплътняване с полиуретанова пяна, обръщане 
на страници и отвори от вътрешната страна с гипсова шпакловка 
около новомонтирана дограма, алуминиев ъглов профил с мрежа и 
боядисване с латекс. Обръщане на страници и отвори от външната 
страна с ЕPS 2,5 см, доставка и монтаж на PVC ръбоохранители - 
ъглов профил с мрежа (външни ъгли), шпакловка за външно 
приложение и  боядисване с фасаген. На всички горни ръбове на 
прозорците монтиране на водооткапващ профил.Топлинно изолиране 
на покривa - предвижда се изолиране на 810,50 м2 покрив с 10 см. 
минерална вата чрез дюбелиране към таванската плоча и последващо 
затваряне с гипскартон монтиран върху конструкция, шпакловка и 
боядисване с латекс. Изолиране на от 556,26 м2  с 12 см. 
минерална вата положена в подпокривното пространство върху 
таванската плоча. Топлинно изолиране на подова плоча над 
неотопляем сутерен Предвижда се полагане на 6см. полиуретанова 
пяна по таван на сутерена с обща площ 907,69м2. Предвижда се 
изолиране на под над въздух (еркери) с 8 см. EPS с обща площ 
105,93м2, които ще се обработят като външните стени (мрежа, 
шпакловка, грунд, силиконова мазилка). Налаждане на горивния 
процесс на котела на природен газ, проектиране и изграждане на 
САР.  Предвидено е налаждане на горивния процес за котела на 
природен газ ( възможна е подмяна на дюза).Проектиране и 
изграждане на САР (система за автоматично регулиране) по външна 
температура и зададена нормативна температура, с монтирани 
датчици в представителни помещения. Подмяна на осветителната 
инсталация предвижда: Демонтаж на 380 бр. съществуващи ЛНЖ - 75W 
и  подмяната им чрез доставка и монтаж на ЛОТ 1х36W или 2х18W. 
Съпътстващи строително-монтажни работи Демонтаж на всички 
водосточни тръби; Монтаж на свалените водосточни тръби след 
полагането на изолацията; Тухлена зидария на калканна стена; 
Демонтаж улуци, Доставка и монтаж нови улуци, поцинкована 
ламарина; Доставка и монтаж нови водосточни тръби, поцинкована 
ламарина, Демонтаж на обшивка улама, Направа обшивка с 
поцинкована ламарина – улама, Направа обшивка с поцинкована 
ламарина – калкан.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45310000

45321000

45333000

45400000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Определени в количествената сметка към документацията за участие

Прогнозна стойност

(в цифри): 235400   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Мездра, Община Мездра код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Икономическо и финансово състояние.
Участникът в процедурата следва да отговаря на следните 
изисквания за икономическо и финансово състояние:

1.1. Да има реализиран оборот от СМР сходни с предмета на 
поръчката общо за последните 3 /три/ финансови приключили години 
(2011, 2012 и 2013 г.), или от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 480 000 лв. 
(четиристотин и осемдесет хиляди) без ДДС. 
1.2. Наличие на валидни застрахователни полици за застраховка 
„Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ на участника 
и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 
валидни към датата на отваряне на офертите; в случай, че 
участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да 
отговаря всеки член на обединението; 
2. Технически възможности и/или квалификация на участника.
2.1. През последните три години /2011, 2012 и 2013 г./ 
участникът да е изпълнил успешно поне три договора с предмет, 
сходен с предмета на поръчката.
2.2. Наличие на координатор по  безопасност и здраве  при 
извършване на СМР с най-малко три години трудов стаж на тази 
позиция; 
2.3. Наличие на минимум 1 (един) броя технически правоспособни 
лица, които да извършват техническо ръководство на строежите със 
съответната квалификация по чл.163а, ал.2 – 4 от ЗУТ, с най-
малко три години опит на тази позиция; 
2.4. Участникът да разполага в екипа си със специалисти за 
обезпечаване на предвидените в поръчката строително-монтажни 
работи. 
2.5. В случай, че участникът е обединение, на изискването по 
предходните точки трябва да отговаря обединението като цяло.
2.6. Всеки участник следва да притежава сертификат за въведена 
интегрирана система ISO 9001:2008 за управление на качество с 
обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.
2.7. Всеки участник, следва да притежава Удостоверение за 
регистрация в Централния професионален регистър на строителя за 
строежи първа група, четвърта и пета категория – копие
Участникът следва да представи гаранция за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 
гаранция за изпълнение при подписването на договора, в една от 
следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция.
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2. Участникът/ изпълнителят избира сам формата на гаранцията за 
участие/изпълнение.
3. Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е 
2300 (две хиляди и триста) лв., а на гаранцията за изпълнение 3% 
от стойността на договора.
При избор на гаранция за участие/изпълнение - парична сума, то 
тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на 
възложителя: 
БАНКА: „ДСК” ЕАД, клон Мездра
BIC: STSABGSF
IBAN: BG35STSA93003159061801

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Предложена цена – Ц (в лева)30%
2. Срок за изпълнение на поръчката – T ( в календарни дни)30%
3. Гаранционен срок– А 40%

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/01/2014 дд/мм/гггг Час: 12:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПОРЪЧКАТА ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ 
СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА  WWW.MEZDRA.BG

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/01/2014 дд/мм/гггг
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