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1000 София, ул. Леге 4
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 24-00-953 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 04/05/2018
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-953 от дата 04/05/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Агенция Пътна инфраструктура

000695089

Пощенски адрес:

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Петя Йочева, Димитър Марков

02 9173282

Електронна поща:

Факс:

d.markov@api.bg

02 9173396

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1042

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

70000
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на
асансьори на пешеходен надлез на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км
10+526“, включващ следните дейности:
1.Доставката и монтаж на 2 бр. (два) асансьори за пасарелка на обект:
„Изграждане на пешеходен надлез на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км
10+526, включително сертифициране, монтаж и пускане в експлоатация на
асансьорите.
2.Окомплектоване на цялата необходима документация по време и след
монтажа – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за
вложени материали, декларации за съответствие, съгласно изискванията на
Законовите разпоредби, при монтаж и пускане в експлоатация на
асансьорите. Информиране на възложителя за липсващи документи, както и
съдействие за тяхното набавяне;
3.Отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове и
сервизно обслужване на съоръженията.

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн.
предмет
УНП:
4eaaebbe-813e-4731-a9b7-f7e086f09acc

42416100

Доп. код (когато е приложимо)
1
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 17/05/2018 дд/мм/гггг

Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Условия, на които трябва да отговарят участниците:
Изисквания за личното състояние: В обществената поръчка може да участва
всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП,ППЗОП и посочените в
настоящата обява и документите към нея изискв. на Възлож.
1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Изисква се участникът в обявата да притежава валидно Удостоверение за
извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на
съоръжения с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за
техническите изисквания към продуктите и е вписан в Регистър на
вписаните в Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор /ДАМТН/ лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване
на съоръжения с повишена опасност или еквивалентен съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участникът,
който ще извършва монтажа на асансьорната уредба,съобразно
разпределението на дейностите в договора за обединение, трябва да е
вписан в регистъра, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите
изисквания към продуктите. Когато участник предвижда участието на
подизпълнител/и, изискването се отнася до този/тези подизпълнител/и,
който/които ще изпълнява/т монтажа на асансьорната уредба съгласно
разпределението на дейностите, които ще извършва/т.
2. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя такива
изисквания
3. Технически и професионални способности:
ИИзисква се участник в процедурата през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно
доставка и монтаж на минимум една асансьорна уредба или сходна с
предмета на поръчката доставка и монтаж.
Забележка „Сходна с предмета на поръчката доставка и монтаж“ са
дейностите по „доставка и монтаж на товароподемни съоръжения“.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от
участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, част
от настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на
поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
По т.1: Заверено копие на валидно Удостоверение за упражняване на
дейността или еквивалентен документ съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен;
По т.3 - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета
на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
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получателите, заедно с доказателство за извършената доставка/и.
Място на извършване: Област Бургас
Всички документи се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват: наименованието на участника, включително участниците
в обединението /ако е приложимо/; адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София 1606, бул. „Македония“ №
3 – Агенция „Пътна инфраструктура“, деловодство.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [17.7.2018 г.]
Час: (чч:мм)
[17:30]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [18.05.2018 г. в 14:00 часа]
Място на отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3.
Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата. При
отварянето на офертите могат да присъстват представители на
участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 04/05/2018 дд/мм/гггг
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