МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
До: „БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856,
адрес на управление: гр. Сливница 2200,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 59,
представлявано от Бойко Петракиев –
Управител
и
До: „СЪНГРАУНД“ ЕООД, ЕИК: 200903663,
адрес на управление: с. Алдомировци 2222,
ул. “41“ № 10,
представлявано от Павлин Стоянов –
Управител

ПОКАНА
за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет:
„Строителни и / или монтажни работи в ПБ „НДК - Равда“, ПБ „Равда - Кърджали“, ПБ
„Мрамор“, Хотел „Невен“, ПБ „Крнево“, ПБ „Обзор“, ПБ „Видима“, собственост на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД”, в седем обособени позиции

„Ученически отдих и спорт” ЕАД, на основание чл. 82, ал. 4 ЗОП и Рамково
споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г. Ви кани да представите оферта при следните
условия:
Предмет на поръчката: „Строителни и / или монтажни работи в ПБ „НДК Равда“, ПБ „Равда - Кърджали“, ПБ „Мрамор“, Хотел „Невен“, ПБ „Кранево“, ПБ
„Обзор“, ПБ „Видима“, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД”, в седем
обособени позиции:
„Строително - ремонтни дейности в ПБ „НДК - Равда““ /Обособена позиция №
1/;
„Строително - ремонтни дейности в ПБ „Равда - Кърджали““ /Обособена
позиция № 2/;
„Строително - ремонтни дейности в ПБ „Мрамор““ /Обособена позиция № 3/;
„Строително - ремонтни дейности в Хотел „Невен““ /Обособена позиция № 4/;
„Строително - ремонтни дейности в ПБ „Кранево““ /Обособена позиция № 5/;
„Строително - ремонтни дейности в ПБ „Обзор““ /Обособена позиция № 6/;
„Строително - ремонтни дейности ПБ „Видима““. /Обособена позиция № 7/,
подробно описани като количество и обем в Количествено – стойностна сметка /КСС/,
представляваща Приложение № № 1 – 7, неразделна част от настоящата Покана.
1.
Срок и място на изпълнение на поръчката:
1.1. Срок на изпълнение: всеки потенциален изпълнител предлага срок за
изпълнение на дейностите за конкретна обособена позиция в календарни дни, който
започва да тече, считано от датата на подписване на договора.
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1.2. Място на изпълнение:
Вила „Резвая“ в ПБ „НДК - Равда“, с. Равда, обл. Бургас;
ПБ „Равда - Кърджали“, находяща се в с. Равда, обл. Бургас;
ПБ „Мрамор“, находяща се в гр. Сандански, обл. Благоевград;
Сграда – „Хотел“ и сграда – „Кухненски блок“, находящи се в Хотел „Невен“, с.
Кранево, обл. Добрич;
11 /единадесет/ броя сгради (бунгала), находящи се в ПБ „Кранево“, с. Кранево,
обл. Добрич;
ПБ „Обзор“, находяща се в гр. Обзор, обл. Бургас;
Сграда – „Спален блок“ и сграда „Кухненски блок“ в ПБ „Видима“, гр. Априлци,
обл. Троян.
2.
Обща прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС е 1 235 611.17 /един
милион двеста тридесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и седемнадесет
стотинки/, включваща прогнозна стойност по Обособена позиция № 1: 26 730.12
/двадесет и шест хиляди и седемстотин и тридесет лева и дванадесет стотинки/ лева без
ДДС, Обособена позиция № 2: 308 503.21 /триста и осем хиляди петстотин и три лева и
двадесет и една стотинки/ лева без ДДС, Обособена позиция № 3: 79 967.86 /седемдесет
и девет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки/ лева
без ДДС, Обособена позиция № 4: 148 201.77 /сто четиридесет и осем хиляди двеста и
един лева и седемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС, Обособена позиция № 5:
139 193.67 /сто тридесет и девет хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет и седем
стотинки/ лева без ДДС, Обособена позиция № 6: 8 093.55 /осем хиляди деветдесет и
три лева и петдесет и пет стотинки/ лева без ДДС и Обособена позиция № 7:
53 449.01/петдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и една
стотинки/ лева без ДДС.
2.1. Посочената обща прогнозна стойност е формирана съобразно необходимостта на
възложителя за извършване на конкретни СМР, подробно описани КСС.
2.1.1. Общата Прогнозна стойност е равна на сбор от прогнозните стойности за
отделните видове работи.
2.1.2. Прогнозната стойност на отделните видове работа е равна на произведението от
количествата заложени от възложителя в КСС, умножено по най – високата единична
цена за съответната дейност, посочена от изпълнителите по Рамковото споразумение.
2.2. При изготвяне на офертата си за конкретната обособена позиция изпълнителите
предлагат цени на отделните видове работи не по – високи от вече предложените от
тях.
2.3. Участник, чиято оферта за конкретна обособена позиция надвишава прогнозната
стойност на поръчката и / или е предложил цени за извършване на отделните видове
работи, надвишаващи предложените от него в откритата процедура за сключване на
рамково споразумение, ще бъде отстранен.
3.
Гаранционни срокове и гаранция за изпълнение: съгласно раздел V от Проект на
договор за СМР – Образец 7 от документацията за участие.
4.
Изисквания към офертата:
4.1. С подаването на офертата за конкретна обособена позиция изпълнителите
приемат всички изисквания и условия на възложителя, обективирани в решението за
откриване на процедурата за сключване на рамково споразумение, документацията за
участие и настоящата поканата в т.ч. определения срок на валидност на офертите и
проекта на договор.
4.2. Офертите трябва да бъдат адресирани до възложителя и представени до датата,
посочена като краен срок, съгласно настоящата покана.
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4.3. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката
трябва да бъде отбелязана следната информация:

Адрес на възложителя: „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София, бул.
„Цариградско шосе” № 125, сграда № 5, етаж 5;

Име, адрес, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на изпълнителя
по Рамковото споразумение;

Следното означение: „В отговор на писмена покана на възложителя с изх. №
................../..................2020 г. за извършване на „Строителни и / или монтажни работи в
ПБ „НДК - Равда“, ПБ „Равда - Кърджали“, ПБ „Мрамор“, Хотел „Невен“, ПБ
„Кранево“, ПБ „Обзор“, ПБ „Видима“, собственост на „Ученически отдих и спорт”
ЕАД”, в седем обособени позиции, по Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г.
с предмет: „СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „УЧЕНИЧЕСКИ
ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“.
4.4. Всеки от изпълнителите може да промени, допълни или да оттегли офертата си
до изтичане на срока за подаване на офертата. В случай, че се подаде допълнение или
промяна, тя трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на
първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязано следното: „Допълнение /
промяна към Оферта вх. № ……….../………………2020г.“.
4.5. Изисквания към офертата:

Опис на представените документи – свободен текст;

Изрично пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, което не е
законен представител на участника;

еЕЕДОП*
* Не е необходимо подаване на еЕЕДОП в случай, че не е настъпила промяна на
обстоятелствата, посочени в него.
Съгласно § 29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 67, ал. 4 от ЗОП, в сила от
01.04.2018г. в случай, че е необходимо представяне на нов еЕЕДОП, същият се
представя задължително в електронен вид, подписан с квалифициран електронен
подпис.

Техническо предложение - Приложение № 1 към настоящата покана;

Ценово предложение*** - Приложение № 2 към настоящата покана;
*** Ценовото предложение се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с
означение: „Ценово предложение за обособена позиция № ..… „…………….………..“
/посочва се номер и пълно наименование на обособената позиция/, подадено от
………………………………………………. в отговор на писмена покана с изх. №
................../...............................2020г. по Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г.
/изискването е валидно по отношение на ценовото предложение за всяка отделна
обособена позиция/;

Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от
задължените лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП - Приложение № 3 към настоящата покана.
4.6. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителя се издава документ.
4.7. Всеки от изпълнителите има право да представи само една оферта за съответната
обособена позиция (техническо предложение и ценово предложение).
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4.8. Всеки от изпълнителите се задължава да подаде оферта за пълния обем
строителни и/или ремонтни дейности включени в обхвата на съответната обособена
позиция.
4.9. Не се допуска представянето на варианти на офертата за съответната обособена
позиция. При наличието на варианти на офертата, същата не се разглежда и се предлага
за отстраняване.
5.
Критерии за възлагане: „оптимално съотношение качество / цена“ съгласно
одобрената методика за оценка в Част IV, Раздел втори „Критерий за оценка на
офертите, подадени от изпълнителите, подали оферти за възлагане изпълнението на
конкретен договор за обществена поръчка“ от документацията за участие.
6.
Преди да подаде оферта всеки потенциален изпълнител може да извърши
повторен оглед на обектите, включен в обхвата на обществената поръчка. Огледът се
осъществява след предварителна уговорка на телефон: 0889410559 /инж. Камелия
Виденова - Тончева, гл. експерт „Управление на собствеността“/.
7.
Срок за получаване на офертите: 10.03.2020г., 17:30ч.
8.
Място на отваряне на офертите: Сградата на „Ученически отдих и спорт” ЕАД в
гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, стая 523.
9.
Дата на отварянето на офертите: 11.03.2020г., 10:30ч.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 ППЗОП.
10.
Отваряне на ценовите предложения за конкретна обособена позиция:
осъществява се по реда на чл. 57, ал. 3 ППЗОП, оповестено чрез съобщение в „Профил
на купувача“.
Приложения:
1.
Образци на документи;
2.
КСС за обекти:
Вила „Резвая“ в ПБ „НДК - Равда“, с. Равда, обл. Бургас /Обособена позиция №
1/;
ПБ „Равда - Кърджали“, находяща се в с. Равда, обл. Бургас /Обособена позиция
№ 2/;
ПБ „Мрамор“, находяща се в гр. Сандански, обл. Благоевград /Обособена
позиция № 3/;
Сграда – „Хотел“ и сграда – „Кухненски блок“, находящи се в Хотел „Невен“, с.
Кранево, обл. Добрич /Обособена позиция № 4/;
11 /единадесет/ броя сгради (бунгала), находящи се в ПБ „Кранево“, с. Кранево,
обл. Добрич /Обособена позиция № 5/;
ПБ „Обзор“, находяща се в гр. Обзор, обл. Бургас /Обособена позиция № 6/;
Сграда – „Спален блок“ и сграда „Кухненски блок“ в ПБ „Видима“, гр. Априлци,
обл. Троян /Обособена позиция № 7/.

С уважение,

Чл. 37 от ЗОП
ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ
Изпълнителен директор на
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД
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