МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ"АД-ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ qI £

от 22.01.2020 година

На основание писмо на Министерство на здравеопазването Изх.№ 20-1233/19.08.2019г., Протокол от Съвета на директорите № 27 от 11.11.2019г., на МБАЛ «проф.др.Параскев Стоянов»АД Ловеч, във връзка със Закона за обществените поръчки да се стартира
процедура за възлагане на поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет :
„Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е", на блок „Ж“ и на блок „3“
на сградата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч, на основание чл.20, ал.З, т.1 от
ЗОП.
НАРЕЖДАМ:
I.
Да се проведе поръчка съгласно Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнител за : строителство и предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на
покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на МБАЛ”Проф. д-р
Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч
II.
Предметът на обществената поръчка е ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блок „Ж“
и на блок „3“ на сградата на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр.Ловеч с цел
избор на изпълнител - 2095.00 m2.
III.
Срокът за изпълнението на СМР е до 90/деветдесет/ дни и започва да тече от датата на
съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво (Образец № 2) съгласно Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и
приключва на датата на подписване на Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя,
за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички видове дейности,
предмет а поръчката;Начин и срок на плащане:
IV.
Плащането се извършва от възложителя и е Разсрочено, какго следва :
D
I - ва вноска- авансово плащане - 40 /четиридесет/ % в 3 /три/ дневен срок от датата
съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво (Образец № 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството:
0
II -ра вноска- окончателно плащане - 60 % - до 15/петнадесет/ дневен срок след
изготвяне и представяне на следните документи:
4.1. Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително
извършените СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката;
4.2. Надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура оригинал.
В съответствие с чл.21, ал. 2 от ЗОП, възложителят е изчислил прогнозната стойност на
обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната
стойност на предстоящите за възлагане строително ремонтни дейности, определена в резултат
на пазарни проучвания.
Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Съгласно
разпоредбата на чл. 114 от ЗОП възложителят е посочил това обстоятелство в обявата и е
предвидил в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай, всяка от
страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на
тримесечен срок от сключването му.
V.
Място на изпълнението : Сградата на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ЛОВЕЧ“ - 5500 гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27 - блокове „Е“ - частично, „Ж“ и „3“.
VI.
Прогнозната стойност:
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Прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС и с включени непредвидени
разходи в размер на 10% от стойността на СМР е : 208 000.00 (двеста и осем хиляди лева и 00
ст) лева без ДДС.
Или общо предвидения финансов ресурс от Възложителя за изпълнение на обществената
поръчка с начислен Данък добавена стойност и включени непредвидени разходи в размер на
10% от стойността на СМР - 249 600.00 /двеста четиридесет и девет хиляди и шестстотин лева и
00 ст./ лева с ДДС .
VII.
Срок на валидност на офертите - до 30.04.2020г., считано от крайния срок за получаване
на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.
VIII. Техническа спецификация:
Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР на обект:
„Ремонт на покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на МБАЛ”Проф. д-р
Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч - 2095.00 m2. , съгласно Количествената сметка/КС/ , както
следва:____________________
№ Строително ремонтните дейности заложени от Възложителя
К-во
Ремонт на покрив блок "Е" ниско тяло над операционен блок - 600 m 2 - блок Е е 750 m 2, като се
възлагат само 600м2 от него
Демонтаж на PVC изолация
287,00 m2
2
Демонтаж хидроизолация
600,00 m 2
3
Демонтаж хидроизолация на холкери
41,00 м.л.
4
63,50 m2
Демонтаж хидроизолация при бордове
5
41,00 м.л.
Направа на холкери от циментова замазка
6
Демонтаж на олуци
50,00 м.л.
7
26,00 м.л.
Демонтаж на водосточни тръби
60,00 м.л.
8
Демонтаж надолучна ламаринена пола
55,00 м.л.
9
Демонтаж ламарина по бордове
10 Събиране, ръчно товарене и извозване на стара хидроизолация (включена 991,50 m2
механизация)
600,00 m 2
11 Доставка и полагане на битумен грунд за връзка нова хидроизолация
83,00 м.л.
12 Доставка и монтаж на прахово боядисана ламарина за обшивка по бордове
13 Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана TECH 100-150 Р/3 640,00 m2
мм. първи пласт
14 Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана TECH 100-150 640,00 m2.
РА/4,5 кг. втори пласт с посипка
8,00 бр.
15 Доставка и монтаж на PVC отдушник за вентилация на плосък покрив
60,00 м.л.
16 Доставка и монтаж на надолучна ламаринена пола прахово боядисана
17 Доставка и монтаж на безшевни прахово боядисани олуци с включени скрепителни 50,00 м.л.
скоби
96,00 м.л.
18 Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 с включени скрепителни скоби
12,00 бр
19 Доставка и монтаж на водосборни казанчета
20 Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови 1,00 бр.
мълниезащитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за
заземяване
Ремонт на покрив на блокове "Ж" и "3" високо тяло над операционен блок - обща площ 1495.00 m 2
1

1
2

1495,00м2
25,00 m2

Демонтаж на съществуваща хидроизолация
Демонтаж хидроизолация на холкери
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Демонтаж хидроизолация при бордове
32,00 m2
Направа на холкери от циментова замазка
109,00 м.л.
Направа замазка релефни стени
41,60 m2
Демонтаж на олуци
290,00 м.л.
Демонтаж на водосточни тръби
600,00 м.л.
Демонтаж надолучна ламаринена пола
318,00 м.л.
Събиране, ръчно товарене и извозване на стара хидроизолация ( включена 1495,00 m2
механизация)
Доставка и полагане на битумен грунд за връзка нова хидроизолация
1495,00 m2
Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана TECH 100-150 Р/3 1495,00 m2
мм. първи пласт
Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана TECH 100-150 1495,00 m2
РА/4,5 кг. втори пласт спосипка
Доставка и монтаж на PVC отдушник за вентилация на плосък покрив
10,00 бр
320,00 м.л.
Доставка и монтаж на надолучна ламаринена пола прахово боядисана
Доставка и монтаж на безшевни прахово боядисани олуци с включени скрепителни 320,00 м.л.
скоби
600,00 м.л.
Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 с включени скрепителни скоби
32,00 бр.
Доставка и монтаж на водосборни казанчета
Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови 1,00 бр.
мълниезацитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за
заземяване
Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6 см. с 148,60 m2.
включени арм.мрежа, дюбели и шпакловка
148,60 m2.
Направа на минерална мазилка върху стени при топлоизолация
Описанието на строително-монтажни работи е съгласно - Количествена сметка /КС/, неразделна
част от документацията.
4* Забележка: Възложителят предвижда вероятност в процеса на строителството да
възникнат непредвидени дейности, които ще доведат до увеличаване на заложените
количества и/или добяване на нови видове строителни и монтажни работи, които към
момента на разработване на настоящите указания не са били предвидени, но са
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.
1.Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи
Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените количественостойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно изискванията на
Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с качество,
съответстващо на БДС.
Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски
състав, материали, механизация, ръчни инструменти, оборудване, помощни средства и
материали, са задължение на Изпълнителя.
2.0бши и специфични изисквания към строителните продукти.
При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.
СМР трябва да се изпълнят в съответствие с количествената сметка /КС/ - Приложение № 1.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в
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продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на
предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане,
монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне
на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:
•
„строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат
на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели
имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на
основните изисквания към строежите;
•
„комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да
бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
•
„съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт,
които имат отношение към основните изисквания към строежите;
•
„експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните
показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас
или в описание.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с
Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към
строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 2006г. на МС и оценяване на
съответствието на строителните продукти.
На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики
за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, съответстващи
на
техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за
проектиране и строителство.
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на
действащата нормативна уредба и да се посочат номерата на действащите стандарти с
технически изисквания към продуктите - БДС; БДС EN, които въвеждат международни или
европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти;
Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.
3.Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд.
При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите
действия в рамките само на работната площадка.
По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба
№ 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни
актове и стандарти, относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна
безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за
сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в
първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всичкиневложени материали.
Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на
Изпълнителя.
4. Транспортиране и места за депониране на строителни отпадъци.
Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от
изпълнителя и за негова сметка. Същите следва да се използват на определените за това
места. Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и разходите си и разходите за
транспортиране на отпадъците, а избрания изпълнител следва да получи за това съответните
разрешителни и да ги представи на Възложителя.
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Изпълнителя ще спазва всички изисквания на компетентните власти имащи отношение към
въпросите свързани с опазване на околната среда.
Забележка: Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване
на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за
извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от
законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена
поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.
IX.
Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена” за изпълнение на поръчката чл.70, ал.2,т.1 отЗОП.
X.
Осъществяване на инвеститорски контрол на обекта от страна на Възложителя, ще се
осъществява от : заместник директор по икономическите дейности и експерт Стопански
дейности.
XI.
Всеки участник при желание може да се запознае със състоянието на обекта чрез
извършване на предварителен оглед, всеки работен от 08:00 до 14:00 часа до крайния
срок на подаване на оферти - за оглед на обекта отговаря експерт Стопански дейности.
XII.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение - заместник директор по икономическите дейности, главен счетоводител,
експерт Стопански дейности, юрист, експерт обществени поръчки, информационно
звено.

чл.37 от ЗОП и чл.2
ЗЗЛД
Изпълнителен директор на МБАЛ АД Ловеч:........................
Д-р Румяна Петрова Нановска
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