
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
СОФИЙСКА ВОДА АД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
130175000

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
МЛАДОСТ 4 БИЗНЕС ПАРК №.1 сграда 2А

Пощенски код:
1766

код NUTS
София (столица)

Лице за контакт

Сергей Иванов Поборников

Електронна поща:
spobornikov@sofiyskavoda.bg

Телефон:
+359 885691545

Факс:
+359 28122488

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/tender/66742/buyer

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/tender/66742/buyer

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/tender/66742/buyer

горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

51053-SP-3344 Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД

II.1.2) Основен CPV код

45310000

II.1.3) Обект на поръчката

Строителство

II.1.4) Кратко описание

Ремонт на електро инсталации на обекти на „Софийска вода“ АД. Предметът на договора обхваща: ремонт на
силови инсталации, осветителни инсталации, подмяна на главни и разпределителни табла, подмяна на кабели и
захранващи линии, изграждане на нови инсталации, съгласно БДС стандарт за три и пет проводни линии, подмяна
на осветителни тела, изграждане на осветителни инсталации, изграждане на районно осветление, изграждане на
мълниезащитни и заземителни инсталации, изготвяне на техническа документация /проект/, лабораторни
измервания от независима лаборатория. Видовете работи, предмет на договора са описани подробно в Ценовата
таблица от Раздел Б: Цени и данни.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
266500

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
София (столица)

Основно място на изпълнение
По инструкция на Възложителя - на обектите на Софийска вода АД, на територията на Концесионната област.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Ремонт на електро инсталации на обекти на „Софийска вода“ АД. Предметът на договора обхваща: ремонт на
силови инсталации, осветителни инсталации, подмяна на главни и разпределителни табла, подмяна на кабели и
захранващи линии, изграждане на нови инсталации, съгласно БДС стандарт за три и пет проводни линии, подмяна
на осветителни тела, изграждане на осветителни инсталации, изграждане на районно осветление, изграждане на
мълниезащитни и заземителни инсталации, изготвяне на техническа документация /проект/, лабораторни
измервания от независима лаборатория. Видовете работи, предмет на договора са описани подробно в Ценовата
таблица от Раздел Б: Цени и данни.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
266500

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
да

Описание на опциите
Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за
възлагане на дейности и работи, предмет на настоящия договор, същият се подновява за срок до сключване на
нов договор, но с не повече от 6 (шест) месеца, със стойност на подновяването до 32 500 лева без ДДС (тридесет
и две хиляди и петстотин).
В случаите на подновяване по предходната точка, изпълнителят удължава валидността на представената гаранция
за обезпечаване на изпълнението.
В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за
възложителя на текущи нужди от предоставяне на дейности и работи, предмет на договора, при наличие на
взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора изпълнението
на необходимите му работи и дейности на обща стойност до 39 000 лв. без ДДС (тридесет и девет хиляди) или
20% (двадесет процента) от прогнозната стойност на договора.
В случай на такова изменение възложителят има право да изиска гаранция за изпълнение, в размер на процента
на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните работи и
дейности.
Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя
условия от заложените по договора в ценовите таблици. Изпълнителят изпраща писмено предложението си,
което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.

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



1. За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5
от ЗОП.
2. Доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП.

3. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по
чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Всеки Участник трябва към момента на сключване на договора да притежава и да представи валидна застраховка
професионална отговорност на лицето (лицата), с покритие, съответстващо на обема и характера на предмета на
настоящата поръчка, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им за изпълнение на дейности по договора. Участникът представя декларация за това.

III.1.3) Технически и професионални способности

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за
последните пет години, считано до датата на подаване на офертите. Под „сходни с предмета на поръчката“
следва да се разбират дейности по изграждане и ремонт на електро инсталации (осветителни, силови, ел. табла
и др.).
Участникът да разполага с правоспособен електротехнически персонал (минимум 4 – ма служители) за работа с
електросъоръжения до 1000 V.
Участникът трябва да разполага с персонал (минимум едно лице), притежаващ пълна проектантска
правоспособност по част Електро.

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
02-септември-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)
5

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
03-септември-2020

Час
14:30

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация



VI.1) Дата на изпращане

18-август-2020

Възложител

Име и фамилия:

Станислав Станев

Длъжност:

заместник изпълнителен директор


