ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото писмо отправяме покана за представяне оферта на основание чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за възлагане на поръчка
с предмет:
Избор на строителна фирма, Изпълнител на обект:
“Изграждане на временно съоръжение ГИС “Костенец”
Участниците могат да представят само по една оферта за целия обем на поръчката.
Участниците трябва да имат доказан опит в извършването на строителство и да
гарантират високо качество на изпълнените дейности.
Изискванията за участие и изпълнение:
1. Квалификационни изисквания към участниците:
- Участниците трябва да са изпълнявали строително –монтажни работи на обект от
подобен характер.
- Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на
строителя за строежи от първа до пета категория.
2. Цена: Участниците трябва да посочат цената на офертата си в лева без ДДС и тази
цена ще остане непроменена до въвеждане на временното съоръжение в експлоатация. Общата
цена на поръчката се определя въз основа на остойностяване на приложената към поканата
количествена сметка за видовете работи, подлежащи на изпълнение. Кандидатът следва да
включи в офертата си всички разходи по изпълнение на строителните работи (транспорт,
командировъчни на работниците и други).
3. Начин на плащане:
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95 % от стойността на действително извършените и с необходимото качество видове
работи в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на следните документи:
- подписан и утвърден от Възложителя Констативен протокол за установяване
годността за ползване на временното преместваемо съоръжение;
- Протокол за изпълнените натурални видове и количества работи;
- оригинална фактура за дължимата сума.
5 % от стойността на пълния обем на действително извършените работи, след изтичане
на 6 (шест) месеца от подписването и утвърждаването на Констативния протокол за
установяване годността за ползване на временното съоръжение и при условие, че не са
проявени недостатъци и след представяне оригинална фактура за дължимата сума. Състоянието
на обекта се установява с подписване на двустранен протокол след изтичане на посочения
период.
4. Гаранция за изпълнение: При подписването на договора избрания за изпълнител
участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума
/депозит/ или банкова гаранция в размер на 5% от стойността на поръчката със срок на
валидност - 1 /един/ месец след датата на подписване на Констативен протокол за установяване
годността за ползване на временното съоръжение.
5. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на строителството е до
30 календарни дни от датата на подписване на Договора.
Изисквания към изпълнението на поръчката:
•
Кандидатът следва да извърши оглед на обекта, с цел подготовка на офертата си за
изпълнение.
•
Кандидатът за Изпълнител следва да удостовери, че има финансови възможности да
изпълни поръчката като представи за това необходимите доказателства.
•
Кандидатът следва да спазва изискванията за безопасност и здраве по време на
строителството, като ще се съобразява с Наредба №2 от 2004г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и
съобразени с нормативните актове, приложими към типа обект, за който се възлага настоящата
поръчка.
•
Възложителят разполага с технологична схема на съоръжението, предмет на
настоящата поръчка. Тя ще бъде предоставена на избрания изпълнител след подписване на Договор.
•
Избраният за изпълнител трябва да работи с висококачествени материали и да
осигури изпълнението на строително-монтажните работи от квалифицирани работници.
•
Изпълнителят трябва да съставя и подписва всички актове и протоколи по време на
строителството, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
•

Критерият за оценка на офертите е: най-ниска цена.

Съдържание на офертата:
1. Попълнен образец на оферта.
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2. Решение за регистрация и Удостоверение за актуална съдебна регистрация, данъчна
регистрация, ЕИК по Булстат, Банкова сметка и годишен счетоводен баланс на фирмата ;
3. Копие от застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на участника;
4. Препоръки от фирми, за които участника е упражнявал подобна дейност;
5. Списък на специалистите, които ще участват при изпълнението на поръчката за
всеки строеж, вкл. образование, професионална квалификация, опит на специалистите в
строителството
6. Ценова оферта и приложена към нея количествено-стойностна сметка.
7. Други документи, които участникът счита, че са от особена важност при
оценяването на възможностите му.
Документите трябва да бъдат подредени в описаната по-горе последователност, като
всяка страница трябва да бъде заверена с подпис и печат на участника.
Срокът за представяне на офертите е 16.00 часа на 09.01.2009 год.
Офертата се представя в Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София,
бул. “Панчо Владигеров” № 66, в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от
упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба, като подателят съобрази, че офертата трябва да бъде заведена в
деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД в срока, посочен по-горе. Върху плика участникът
записва „Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Всеки участник, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по настоящата
покана чрез писмо, телекс или факс до 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за подаване на
оферти, адресирани както следва: "Булгартрансгаз" ЕАД, София 1336, ж.к."Люлин 2", бул.
"Панчо Владигеров" № 66, факс 925 04 01, лице за контакти: инж. Божидар Борисов - 02/939 63
76.
Приложения:
Приложение № 1

Образец на оферта;

Приложение № 2

Количествена сметка на видовете работи;

С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

3

Приложение
ОБРАЗЕЦ

Наименование на
Участника:
Правно-организационна
форма на участника:
Седалище по регистрация:
ЕИК по Булстат:
Идент. номер по ДДС:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

(град, пощенски код, улица, №)

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р. България

ОФЕРТА
За изпълнение на малка обществена поръчка,
възлагана по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП.

Наименование
на поръчката:

Уважаеми госпожи и господа,
След запознаване с всички документи и образци от поканата за представяне на
оферта, получаването на които потвърждаваме с настоящото, удостоверявам, че предмета на
поръчката ще изпълним в пълен обем съгласно изискванията на “Възложителя” и при
условията на “Поканата за изпълнение на поръчката” за ……………календарни
дни.(посочете броя на дните цифром и словом, но не повече от 40 календарни дни)
При изпълнението на поръчката ще участват следните подизпълнители:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Избройте имената и адресите на подизпълнителите и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и
конкретната част от обекта на поръчка), които ще бъдат изпълнени от всеки подизпълнител). При условие, че няма да се
използват подизпълнители,това обстоятелство се записва.

Настоящата оферта е валидна за период…………. календарни дни и ние ще сме
обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този
срок. (посочете броя на дните цифром и словом, но не по–малко от 30 календарни дни)
Неразделна част от настоящата оферта следните видове документи:
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ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Прил
ожен
ие №

Съдържание

2.

Оферта -образец
Удостоверение за актуална съдебна регистрация и други

3.

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника,
а именно:

1.

Вид и к-во на
документите
/оригинал или
заверено
копие/

(Да се опишат )

(Да се опишат )

4.

Доказателства за техническа възможност и/или квалификация, а
именно:
(Да се опишат.)

5.
6.

Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ(заверено
копие).
Други, които участникът счита, че са от особена важност при
оценяването на възможностите му:
(Да се опишат)

7.

“Предлагана цена”
Ценова оферта и приложенията към нея, а именно:
(Да се приложи количествено стойностна сметка, съгласно поканата за участие)

Същите са изготвени и комплектовани, съгласно “Условията посочени в писмото
покана” за участие и са описани подробно по вид и количество.

подпис: .......................................................................
име и фамилия:..........................................................
длъжност:....................................................................
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