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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@ aop.ba, aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aoD.ba
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП
Q Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 3-1129 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 13/05/2020
дц/мм/гпт

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

_________________ _________________

Д еловодна информация
Партида на възложителя: 5545
Поделение: Централен артилерийски технически изпитателен полигон ВФ 26940 - Стара Загора
Изходящ номер: 3-1132 от дата 13/05/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i) Н аим енование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Централен артилерийски технически
изпитателен полигон ВФ 26940 - Стара
Загора

129010984

Пощенски адрес:

гр. Стара. Загора 6000 п.к. 329
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Стара Загора

BG344

6000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Пламен Тодоров-

042 626119

Електронна поща:

Факс:

cat±p0abv.bg

04.2 644038

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://catip.mod.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://catip.mod.bg/view-tekushti

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

63Строителство

ПДоставкй

ПУслуги

Обща прогнозна стойност н а поръчката (в лв. б ез ДДС)
П редмет на поръчката
1375 00

Реконструкция на покрив на Парк за техника
26940 - Стара Загора

(обект АТП-3)" ЦАТИП в.ф.

Кратко описание: Изграждане на нов четирискатен покрив на дървена
конструкция, с покритие от ЛТ ламарина на сграда с размери в план 12 х
78 м. и височина 7,80 м. Полагане на нови улуци, водосточни тръби и
изграждане на мълниезащитна инсталация.
Мълниезащитната инсталация да бъде изпълнена от лицензирана фирма,
която след изграждане на мълниезащитата.да измери съпротивлението на
заземителите и да представи протокол.
Ремонтните дейности, които избрания за изпълнител участник следва да
извърши са посочени в Инвестиционен проект (Извлечение Приложение №1)
към обявата. Документация е достъпна на Профила на купувача (раздел
Обществени поръчки) на интернет адрес https://catip.mod.bg/view-
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РАЗДЕЛ V
Друга инф ормация (по преценка на възлож ителя)

Условия, на които трябва да отговарят участниците:
Изисквания за личното състояние:
1. Да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
2. Да отговарят на изискванията на чл. 327 „а" и 327 „б", ал..1 от
ЗОВС;
3. Да не са свързани -лица по смисъла на т . 45 на § 2 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП;
4. Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици;
5. Да отговарят на изискванията на ч л , 69, ал. 2 от -ЗПКОНПИ.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност':
Участникът следва да притежава валидна регистрация в Централния
професионален регистър на строителя - първа група - строежи от високото
строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата
му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, пета
категория.
Плащането на услугата:•
- Възложителят заплаща авансово средства на Изпълнителя в размер на
30%-от цената по договора.
Плащането на аванса ще се извърши до 60 дни след подписване на
Протокол за откриване на строителна площадка и представяне -от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и документ, удостоверяващ внасянето на гаранция,
която обезпечава на ЮО.% авансово предоставените средства.
- Останалите, суми по договора се изплащат по банков път в срок до 30
(тридесет) дни след приемане на обекта.__________________
Дата на изпращ ане на настоящата инф орм ация____________

,

_____________ .

Дата: 13/О5/2020 дд/мм/гггг_________________
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