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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005
факс: ++ 359 32 644 102
URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg

   З  А  П  О  В  Е  Д
№   119

Пловдив, 23.02. 2012 г.

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а,
чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., и последващите ги изменения за
“Извършване на текущи ремонти” за нуждите  на университета, през 2012 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

1. Във връзка с изпълнението на годишния план за капиталови разходи на Университета през
2012 г. и  заповед № 116/22.02.2012 г., откривам процедура до праговете на чл.2 ал.1 т.1 и
техните последващи изменения от НВМОП, за “Извършване на текущи ремонти” в университета
през 2012 г., по оферти.

2.   Предмет на процедурата -“Извършване на текущи ремонти” за нуждите   на университета
през 2012 г

3. Изисквания към изпълнителите – публична покана в интернет-обявление до неограничен
кръг изпълнители.

4.  Изисквания по предвидената за изпълнение работа – извършване на текущи реумонти в
учебни зали, лаборатории, кабинети, помощни сгради, вертикална планировка и хидроизолация
на част от сградния фонд, по изискванията на ЗУТ ( Закон за устройство на територията) и
приетите строителни норми в страната.

5.  Обявление - на местата за обяви в университета и на интернет страницата му.
6.  Методика за оценка на офертите – най-оптимални показатели от финансовото

предложение на участниците, чиито оферти са допуснати за разглеждане, след прието
техническо предложение. Техническото предложение се приема за допустимо само ако
кандидатът е представил всички описани в него документи от които е видно, че изпълнява
посочените изисквания.

7.   Изисквания към съдържанието и формата на офертите на участниците, във връзка с чл.2а
ал.2, изготвени по реда на чл.2а, ал.3 т.1 – писмени предложения, след публикация на
настоящата заповед и в интернет страницата на Възложителя:

7.1 Техническо предложение:
7.1.1  Заверено копие от регистрация на участника;
7.1 2  Срок на валидност на офертите  - до срока на договора;
7.1.3  Аванс при сключване на договор – без аванс;
7.1.4  Срок на разсрочено плащане – дава се в месеци;

     7.1.5 Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от Закона за обществените поръчки -  че е спазено
изискването за минимална цена на труда ;

7.1.6  Гаранционен срок на извършената работа – дава се в месеци, но по-къс от срока по ЗУТ;
7.1.7 Удостоверение за регистрация в ЦПРС, първа група, трета до пета категория – заверено

копие; със срок на валидност не по-рано от 30.09.2012 г. – представя се заверено от кандидата
четливо копие заедно с талона  за регистрация към него.
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7.1.8 Референции от поне петима възложители, за изпълнени аналогични дейности през
последните три  години – представят се заверени от кандидата копия.

7.1.9 Доказателства – документи за наличие на собствен/нает транспорт за извозване на
отпадъци и копие на талон за регистрация .

7.1.10 Заверени копия от кандидатите, на валидни за срока офертите им, на сертификати
издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” : ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007 или еквивалентни сертификати издадени от органи в други държави.

7.1.11 Заверено от кандидата копие на удостоверение за членство в съответната камара-
регионално представителство на строителите – валидно към датата на откриване на членството
му.

7.2    Финансово предложение :
7.2.1      Ценови показатели: всеки показател се пресмята по отделно за всеки кандидат, по

формулата:

                                                  Ц  мин.
                               Ц 1-16 = --------------------- х   100
                                                   Ц участник

Комплексната оценка за всеки кандидат се получава от сумата на всички ценови показатели.
Кандидатът с най-висока комплексна оценка се класира на първо место.

7.2.1.1    Часова ставка – лева/час;
7.2.1.2    Допълнителни разходи за труд - %
7.2.1.3    Допълнителни разходи за механизация - %
7.2.1.4    Доставно-складови разходи - %
7.2.1.5    Печалба върху всички СМР/работи - %
7.2.1.6    Цена на един м. кв. хидроизолация:  един слой с кърпеж 25 %, полизол 4,5 кг на м 2

с посипка;
7.2.1.7  Цена на един м. кв. остъклена алуминиева дограма, прекъснат термомост, с минимум

50 % отваряемост.
7.2.1.8  Цена на линеен метър за изкърпване на мазилка по рамки около врати и прозорци –

профил до 20 см (за обръщане на прозорец,  – 0,2 м , отвън и отвътре).
7.2.1.9  Цена на един линеен метър канал, в мека почва и размери 30 х 80 см ( изкопаване и

зариване).
7.2.1.10  Цена за полагане на  един м. кв. гранитогрес, на плочки с размери 30 х 30 см.
7.2.1.11.  Цена за направа работни плотове и маси с дебелина 7 см (кофраж, армировка и

бетон В 20) – на 1 м 2.
7.2.1.12.  Цена за направа на въздуховод - прав участък с периметър 1200 мм – на (м2)
7.2.1.13   Цена за направа на циментова замазка по подове до 5 см.- на (м 2)
7.2.1.14   Цена за направа на окачен таван KNAUFF и  AMF – на (м2)
7.2.1.15  Цена за направа на 1 м 2, градеж с “ИТОНГ”, Б=0,12м, с двустранна шпакловка с

мрежа, боядисване с три слоя бял латекс;
7.2.1.16  Цена на 1 м 3, за изхвърляне на строителни отпадъци от района на Възложителя до

градско сметище в с. Първенец.
8.    Комисията за оценка на офертите ще бъде назначена по реда и условията на заповед №

116./22.02..2012г.
9.   Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за

конкурса за “Извършване на текущи ремонти в УХТ – Пловдив през 2012г.”  . Наименование и
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адрес на участника. В Ректората, Пловдив - 4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, звено
“Деловодство”,  в работното време на университета.   Срок за събиране на офертите –  до 16,00
часа на 02.03.2012г.

9.1   На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе
начин, форма, изисквания  и пълнота– чл.2 “б” ал.2 от НВМОП.
  10.    С класираният от комисията на първо място участник се сключва годишен договор за
изпълнение,  в седем дневен срок след 07.03.2012 г.
 10.1  Всеки възложен и изпълнен обект се предава на Възложителя с акт обр.19, сметка 22 и
фактура, въз основа на приетите и договорени  постоянни цени, за срока на договора –
31.12.2012г. В случайте на изпълнение на работи с елементи на калкулация извън оферираните,
Изпълнителят представя анализни цени и предварителен акт 19 за съгласуване с Възложителя.
     11.    За допълнителна информация тел. 032 644 242, стая  № 105 в Ректората.

Ректор :            ................П...................
                           проф.дтн  инж. К. Динков
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