00422-2016-0009
BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо
на изискванията, определени от възложителите
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Министерство на труда и социалната политика, ул. Триадица № 2, За: Момчил
Масларов, България 1051, София, Тел.: 02 8119650, E-mail:
MMaslarov@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405
Място/места за контакт: отдел Правно обслужване
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://profile.mlsp.government.bg.
Адрес на профила на купувача:
http://profile.mlsp.government.bg/268c5e38de3933f16cf97623096cb4ae.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна/и дейност/и на възложителя
Социална закрила
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и
структурните му звена“
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство
съответстващо на изискванията, определени от възложителите

Място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:
Рамково споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение за извършването на
ремонти в обекти на МТСП и структурните му звена, представляващи строителномонтажни работи, възлагани с конкретните договори ще се изразяват основно, но не
само, в следните работи: основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно
саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни
вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи;
дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и
пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни,
инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка и др.
Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото
споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на министерството, както и от
изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение.
Възложителят ще конкретизира обема на работа и максималния срок за изпълнение при
възлагане на всеки отделен договор в рамките на споразумението при отправянето на
писмена покана за представяне на оферта за изпълнение на конкретна поръчка до
потенциалните изпълнители, с които е сключено рамково споразумение.
ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45400000
Описание:
Довършителни строителни работи
ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 40
Показател: Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР; тежест: 10
Показател: Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото
предложение; тежест: 25
Показател: Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната
последователност и качество на строителните процеси; тежест: 15
Показател: Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното
избягване и преодоляване; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 713798 от 16.02.2016 г.
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 715852 от 25.02.2016 г.
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № РД 04-84 / Обособена позиция №: / Заглавие:Рамково споразумение за
извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и
структурните му звена
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2016 г.
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.04.2016 г.
V.2) Брой на получените оферти
2
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Сънником ЕООД; Булсат 121090475, бул. България № 111, България 1404, София, Тел.:
02 9520442, Факс: 02 9542888
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
ДОГОВОР № РД 04-87 / Обособена позиция №: / Заглавие:Рамково споразумение за
извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и
структурните му звена

V.1) Дата на сключване договора
17.05.2016 г.
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.04.2016 г.
V.2) Брой на получените оферти
2
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Консорциум Хидро Билд Сгради; Булстат 177020276, град Перник, квартал Караманица
№ 24, България 2300, Перник, Тел.: 076 604867, Факс: 076 603270
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от
фондове на ЕС
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
17.05.2016 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са
участвали обединения - и за членовете на обединението
1. „СЪННИКОМ“ ЕООД; ЕИК 121090475 Град София, 1404, бул. „България“ № 111,
бл. „В“, вх. „В1“, ет. 4, офис № 7 2. КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“ Град
Перник, 2300, квартал „Караманица“ № 24, с членове: а) Хидрострой ООД; ЕИК
823073008 б) Билд Инженеринг В.В.Р. ООД; ЕИК 121508145

