
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР.СИЛИСТРА

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1210825210162

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Силистра

Пощенски адрес:
ул.ЦАР ШИШМАН №.5

Пощенски код:
7500

код NUTS
Силистра

Лице за контакт

Ивелина Костадинова

Електронна поща:
IvelinaD.Kostadinova@silistra.nssi.bg

Телефон:
+359 86815059

Факс:
+359 86815040

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20737

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/92223

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени



електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/92223

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната
сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“

II.1.2) Основен CPV код

50750000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и
материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в
административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите
изисквания, правилата и нормите  на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
18317

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Силистра

Основно място на изпълнение
ТП на НОИ -Силистра, гр.Силистра, ул."Цар Шишман" №5

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и
материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в
административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите
изисквания, правилата и нормите на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу



Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
18317

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
основанията по чл. 107 от ЗОП, а именно:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са
изброени в приложение № 10 към чл.72, ал.4 от ЗОП;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.
72, ал. 3 – 5;
4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и
валидност.
6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

Освен на посочените основания, Възложителят отстранява от обществената поръчка участник, който е предложил
цена за изпълнение, по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация за участие
максимална прогнозна стойност, както и посочените по-долу основания:
1. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество;
2. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. Съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в случай, че
по отношение на участник е приложено някое от посочените в чл.4 изключения от забраната по чл. 3, т. 8 от същия
закон, въз основа на неверни данни, участникът ще бъде отстранен от процедурата.
3. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, а именно посочените в т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК, не могат
да бъдат самостоятелни участници в тази процедура./чл. 107,т. 4 от ЗОП/.
4. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е
предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
5. Възложителят няма да сключи договор с лице, за което не може да бъде извършена идентификация на клиента
чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари( ЗМИП) способи, включително когато
клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на §2,
ал.1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.
В случай, че събраната чрез способите по чл.59, ал.1, т.1 и 2э от ЗМИП информация е недостатъчна за
идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на избрания изпълнител - юридическо
лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по чл.59, ал.1, т.1 и 2 от ЗМИП е
довело до противоречива информация, преди сключване на договор избраният за изпълнител представя
декларация по образец № 8 - приложение №2 към чл.37, ал.1 от ППЗМИП, приложен към документацията на
обществената поръчка. Преди сключване на договор се представя и декларация почл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП -
образец № 10.

III.1.3) Технически и професионални способности



Участникът следва да разполага с необходимият брой технически лица и/или организации, включени или не в
структурата му.
Минимално ниво: Участникът да разполага с минимум 2 (две) технически лица, които отговарят за извършване на
дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Тези лица следва да са преминали успешно
обучение и да притежават удостоверение със степен за придобита правоспособност за упражняване на
професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” съгласно изискванията на
Наредба № 3 от 17.01.2001 г. (обн. ДВ, бр. 9 от 30.01.2001 г.) или аналогична правоспособност за чуждестранни
лица. Минимално изискване е едно от двете лица да има придобита трета квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
Изискването се декларира чрез попълване на част IV, буква В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с
поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, със списък, за наличието на
необходимия брой техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на участника.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно
чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът представя доказателства под формата на списък, за наличието на
необходимия брой на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на участника,
изпълняващи поръчката, в който е посочена информация за преминатото успешно обучение и валидно
удостоверение за степен за придобита правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране,
поддържане и ремонтиране на асансьори” съгласно изискванията на Наредба № 3 от 17.01.2001 г. (обн. ДВ, бр. 9 от
30.01.2001 г.) или аналогична правоспособност за чуждестранни лица, както и информация за валиден документ за
придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000
V.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участникът да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато за изпълнението на услугата, предмет на настоящата поръчка, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен е необходимо специално разрешение или членство в определена
организация, Възложителят изисква участникът да докаже наличието на такова разрешение или членство.
За доказване на изискването по т. 1 участникът:

Попълва в приложения към документацията за обществената поръчка образец № 1 - ЕЕДОП (част IV, раздел А
„Годност“) информация за наличието на валидно към крайния срок за получаване на офертите удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, издадено от Държавна
агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или оправомощени длъжностни лица от Главна дирекция
“Инспекция за държавен технически надзор”.

Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, моля, да се посочи: уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа, точно позоваване на документа
ВАЖНО: Участникът определен за Изпълнител на поръчката представя преди сключване на договора, заверено
копие "Вярно с оригинала" на валидно удостоверение, чрез което се доказва съответствието му с поставените от
Възложителя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, а чуждестранни лица следва да
извършат представяне на съответната регистрация, необходимо условие за осъществяване на дейността.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
23-ноември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите



Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
1

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
24-ноември-2020

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора без
включен ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в)
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Гаранцията по буква
“а“ и буква “б” може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
3. Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният
Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
4. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за обществената
поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
5. При представяне на гаранция за изпълнение - паричната сума, то тя трябва да бъде внесена по следната сметка
на ТП на НОИ – Силистра в Уникредит Булбанк клон Силистра: IBAN: BG83UNCR75273162352300, BIC: UNCRBGSF - в
основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията, и посочване на наименованието на поръчката.
6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя
оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на
следните изисквания:
6.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на
Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по договора за обществена
поръчка;
6.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора за обществена поръчка плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на договора за обществена поръчка, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова
гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за
сметка на Изпълнителя, и не засягат размера на гаранцията, от който Възложителят би се удовлетворил.
7. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя
оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя/в която Възложителя е
посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
7.1. да обезпечава изпълнението договора за обществена поръчка чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя;
7.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора за обществена поръчка плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на договора за обществена поръчка.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за
изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при
наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя, и не засягат размера на гаранцията, от който
Възложителят би се удовлетворил.

VI.1) Дата на изпращане

11-ноември-2020



Възложител

Име и фамилия:

Маргарита Желева

Длъжност:

Директор на ТП на НОИ -Силистра, в качеството на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед $
Ц1016-40-433/27.07.2020 на Подуправителя на НОИ


