Деловодна информация
Обявление за публикуване
Партида на възложителя

5554
Поделение

32990
Изходящ номер

49-112
от дата

30-юли-2020

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)

Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

129010680
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

Пловдив
Пощенски адрес:

пл. Съединение 1
Пощенски код:

4000
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

НАТАЛИЯ СИМОВА СИМЕОНОВА
Електронна поща:

n.simeonova@armf.bg
Телефон:

+359 32607059
Факс:

+359 32607162
Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

https://jsocom.armf.bg/
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/14904
I.3)

Комуникация

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

https://app.eop.bg/today/68945
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/68945
I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип

Юридическо лице съгласно чл.60д от ЗОВС на Република България
I.5)

Основна дейност

Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ ВЪВ ВР № 1536 НА СЪВМЕСТНОТО
КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Референтен номер (в приложимите случаи)

1
II.1.2)

Основен CPV код

45000000
II.1.3)

Вид на поръчка

Строителство
II.1.4)

Кратко описание

Предметът на поръчката предвижда изпълнение на строително - монтажни работи /СМР/ за цялостен вътрешен
ремонт, ремонт на покрив, измазване на фасадни стени и обособяване на нови санитарни помещения на обект:
„Учебен център във войскови район 1536“ в съответствие с техническата спецификация и образците на
техническо и ценово предложения – неразделна част от документацията за обществената поръчка.
II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС

1410031.1
Валута

BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

45000000
45200000
45300000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 - ул. Радко Димитриев 2,
гр.Пловдив
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Текущ ремонт на сгради № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 - Учебен
център” и има за цел изпълнение на строително монтажни работи за цялостен вътрешен ремонт, ремонт на
покрив, измазване на фасадни стени и обособяване на нови бани и тоалетни.
ОБЕКТ: Сградата е полумасивна, едноетажна с ЗП 3 300м2, строена е през 1944г, намираща се на територията на
град Пловдив, ул. Радко Димитриев 2, Войскови район 1536. В сградата се помещават канцеларии, складове и
учебни кабинети на Военно формирование 32 990- Съвместно командване на специалните операции.
II.2.5)

Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на
обществената поръчка
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

1410031.1
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.9)

Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой

1
Максимален брой

10
II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не
II.2.14) Допълнителна информация
Максимален срок за изпълнение-180 календарни дни.
Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране не е осигурено и изпълнението на
дейностите по настоящата поръчка ще започне при осигуряване на финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП
договорът ще бъде сключен под условие: Ще се извърши 100% авансово плащане срещу гаранция от
Изпълнителя съгласно чл. 111 ал.5 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)

Условия за участие

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)

Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура

Публично състезание
IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не
IV.2)

Административна информация

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата

24-август-2020
Час

23:59
IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

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

12
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата

27-август-2020
Час

10:30
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка

не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване
VI.3)

Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Максимален срок определен от Възложителя 180 календарни дни.
Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране не е осигурено и изпълнението на
дейностите по настоящата поръчка ще започне при осигуряване на финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП
договорът ще бъде сключен под условие: При осигуряване на финансирането за изпълнение на поръчката ще
бъде извършено стопроцентово авансово плащане до края на бюджетната година.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Държава

България
Град

София
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Пощенски код

1000
Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg
Телефон

+359 29884070
Факс

+359 29807315
Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление

30-юли-2020

