Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

Покана до определени лица

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000770257
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр. София
Пощенски адрес:

бул. СЛИВНИЦА №.309
Пощенски код:

1202
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Биляна Микова
Електронна поща:

odpzss@mail.bg
Телефон:

+359 878652678
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://www.cpz-sofia.com/
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/21328
I.2)

Комуникация

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

https://app.eop.bg/today/98648
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/98648

горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

“Изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор
68134.514.415”
II.1.2)

Основен CPV код

45000000
II.1.3)

Обект на поръчката

Услуги
II.1.4)

Кратко описание

Подготовка на площадка; Изграждане на фундамент; Доставка и монтаж на складово-административен модул;
Присъединяване на складово-административния модул към мрежите за доствака на електрическа енергия,
топлоенергия, водоснабдяване и канализация.
Дейността следва да бъде извършена съгласно проект и схема, одобрени със заповед РА50-817 от 29.10.2020г. на
главния архитект на СО.
Мотиви за избор на процедура по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП: При пожар е унищожена административно-стопанския
блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД и е нарушено нормалното изпълнение от „Център за психично
здраве – София“ ЕООД на нормативноустановени лечебни дейности. Това е изключително обстоятелство по
смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Поради тези
обстоятелства и на основание чл. 20, ал. 3, т.1 във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП с заповед
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

237500
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

БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение

гр.София, бул.Сливница №309,
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Подготовка на площадка; изграждане на фундамент; доставка и монтаж на складово-административен модул;
присъединяване на складово-административния модул към мрежите за доставка на електрическа енергия,
топлоенергия, водоснабдяване и канализация.
Дейността следва да бъде извършена съгласно проект и схема, одобрени със заповед РА50-817/29.10.2020 година
на главния архитект на СО.
Срок за изпълнение: 30 (тридесет) работни дни от уведомлението на възложителя до изпълнителя, че е осигурено
финансирането на договора.
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

237500
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

За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Липсата на основания за
отстраняване се установява по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗОП.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя специални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3)

Технически и професионални способности

Възложителят не поставя специални изисквания за технически и професионални способности на участниците.
III.1.4)

Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя специални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност
на участниците.
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

14-декември-2020
Час

16:00
IV.2)

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

3
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

15-декември-2020
Час

10:00
Място

В системата

Раздел V: Правно основание

V.1)

Правно основание

Чл. 191, ал. 1, т. ___ от ЗОП
3
V.2)

Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП
Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП

"Сипо Конструкции" ЕООД;
"Софстройремонт"ЕООД;

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI)

Допълнителна информация (в приложимите случаи)

При възлагане на изпълнението следва да представите гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от
договорената цена във някоя от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
За изпълнител ще бъде определн участника с икономически най-изгодна оферта, определен възоснова на
критерий „най-ниска цена“. Прдлаганата цена не може да надхвърля обявената прогнозна стойност.
Вашата оферта трябва бъде съобразена с приложената към настоящата Покана Техническа Спецификация и
проект на договор.
Моля Вашата оферта да съдържа:

1. Информационен лист за участника - попълва се образеца от Приложение № 2. Към информационния лист се
прилагат:
2. Документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП и ЕЕДОП по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.

3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - изготвено по образец - Приложение № 3.

4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) ;

С избрания за Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката в срока по чл. 194, ал. 1 от ЗОП.
Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 4. Договорът ще бъде сключен при
условията на чл. 114 от ЗОП.
Представените от участника в обществената поръчка лични данни в документите от офертата ще бъдат
съхранявани и обработвани от Възложителя при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
VI.1)

Дата на изпращане

11-декември-2020

Възложител

Име и фамилия:

д-р Емил Пенчев Грашнов
Длъжност:

Управител

