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ПГСАГ «ПЕНЬО ПЕНЕВ» - РУСЕ 
Адрес: гр. Русе, бул. ”Цар Освободител” № 105А, тел: 082-834841, 

факс: 082 835860  

 
Изходящ № 613 от 10.04.2013 г. 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   

ПОКАНА 
 

за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 
 

«СМР в учебни корпуси» 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
         На основание  по чл. 14, ал. 4, т. 1 по реда на глава осма „а” от ЗОП,  ПГСАГ  «Пеньо Пенев»-

Русе, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в  

процедура по подбор на оферти, както следва: 

 
Предмет на процедурата:  СМР в учебни корпуси, по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Ремонти в стаи и кабинети; 
Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на ПВС и алуминиева дограма; 
Обособена позиция 3: Ремонт на покриви. 
 

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да 
подготвите офертите си за участие в конкурса. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 
условия и изисквания, представени в поканата. 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия 
работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете 
уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера. 

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния 
предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или повече обособени 
позиции, предмет на поръчката. 

Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 1 по реда на глава осма „а” от ЗОП  
 Място на изпълнение: ПГСАГ „Пеньо Пенев”-Русе 
 Оглед на обекта: всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа. 

Начин на заплащане: Плащането се извършва до десет работни дни след подписване на протокол, акт 
Обр. 15 и връчването на фактурата 
Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия 
от процедурата и действащите национални и международни стандарти в тази област. 

 
Изисквания към кандидатите: 
 

Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Офертите трябва да са в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, четливо 
надписани с името на кандидата и да съдържат: 
1.Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския регистър  (актуално съдебно 
състояние) 
2. Копие от регистрация по EИК/БУЛСТАТ, заверено с „вярно с оригинала”. 
3. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”. 
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4. Доказателства за технически възможности и/или реферниции от изпълнени сходни обществени 
поръчки 
5. Справка за липса на данъчни и осигурителни задължения от НАП 
6. Отчет за приходи и разходи за 2012, 2011 г. 
7 Баланс за 2012, 2011 г. 
8. Отчет за паричния поток за 2012, 2011 г. 
9. Отчет за собствения капитал за 2012, 2011 г. 
10. Годишна данъчна декларация за 2012 г., заверена от НАП. 
11. Ценово предложение. 
12. Срок на изпълнение на предлаганите за изпълнение СМР. 
13. Срок на валидност на предложенията. 

 
      Място и срок за подаване на предложенията за участие: канцеларията на ПГСАГ „Пеньо Пенев” 
Русе – ет 2, стая 208; срок  22.04.2013 г., до 16:30 часа. 
 
      Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат разгледани 
в ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе, ет. 2, стая 201 на 24.04.2013 г. 
 
       Разглеждане, оценяване и класиране.  
Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от длъжностни лица, назначени със заповед на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Те се назначават след изтичане на срока за приемане на предложенията и се 
обявяват в деня, определен за разглеждане на офертите. Длъжностните лица разглеждат, оценяват и 
класират офертите на участниците, съобразно обявените от възложителя условия. 

 Предложение, което не е изготвено по пълния обем на обособена позиция, за която се 
кандидатства, не се оценява и се предлага на възложителя за отстраняване от процедурата.  

 Пликовете с офертите на участниците, се отварят по реда на постъпването им. 
Председателят на комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. При отваряне на 
ценовата оферта тя се подписва от длъжностните лица. 

 Класирането се извършва за всяка обособена позиция поотделно. 
      
       Критерии за извършване на избора на изпълнител: «икономически най-изгодната оферта», 
оценена при следните критерии: 
 
І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

№ по ред 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 
ОЦЕНКА 

ТЕЖЕСТ 

1 
Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, 
съгласно приложената в конкурсната документация 
количествена сметка. 

кт1 = 0,80 

2 Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни). кт2 = 0,10 

3 Гаранционен срок кт4 = 0,10 
 
 
ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и съответните им 
относителни тежести по формулата: 
 
К = К1 х кт1 + К2 х кт2 + К3 х кт3  
където: от К1 до К3 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.: 
К1 – оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно приложената 
количествено-стойностна сметка; 
К2 – оценка на предложения срок за изпълнение на СМР; 
К3 – оценка на предложения гаранционен срок. 
 
кт1, кт2, кт3 са коефициентите за тежестта на съответния критерий. 
 



3 

К = К1 х 0,80 + К2 х 0,10 + К3 х 0,10 
 
 Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01. 
 
Оценка на цената за изпълнение на СМР, съгласно приложената в конкурсната документация 
количествено-стойностна сметка –Приложение 1. 
Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: 
 
К1 =   минимална предложена цена за изпълнение на СМР от участниците х 100т.  
                       предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния участник  
 
Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, 
включени в количествената сметка.  
 
Оценка на предложения срок за изпълнение на СМР (в календарни дни) 
Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: 
 
К2 =   минимален предложен срок за изпълнение на СМР от участниците   х 100т.  
                 предложен срок за изпълнение на СМР от конкретния участник  
Забележка: Сроковете за СМР задължително се изписват  в календарни дни и с цели числа, не се 
допуска запис "работни дни" или “часове. 
 
Оценка на предложения гаранционен срок (в календарни дни) 
Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: 
 
К3  = предложения гаранционен срок от конкретния участник х 100т.  
            максималния предложен гаранционен срок от участниците  
 
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на 
първо място се класира офертата с най-висока оценка. За всяка  подадена  оферта се  изготвя  
комплексна оценка,  която  става неразделна част от протокола на комисията. 
 

Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за всички обособени 
позиции от предмета на поръчката, съгласно приложената количествена сметка към тази 
покана.. 

Предлаганата цена за всяка обособена позиция трябва да бъде в отделен плик, надписан за 
съответната позиция.    

. Oбразците , КС и методиката за оценка са публикувани на интернет адреса на Възложителя- 
www.pgsag.com. 

   Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език. Ако са 
предоставени копия, да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител 
(управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника. 

Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите 
изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от 
следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: 

- представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 
- представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 
- представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. 
Настоящата покана е качена на сайта на ПГСАГ „Пеньо Пенев”-Русе-www.pgsag.com . 
 
 
Дата: 10.04.2013 г.                                           инж.Камелия Денчева 
                                                                            Директор на ПГСАГ „П. Пенев”-Русе 
 
 
 
 

http://www.pgsag.com/

