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РАЙОНЕН СЪД – гр. ПАНАГЮРИЩЕ
ПОКАНА
ОТНОСНО: Участие в процедура офертно проучване за избор на изпълнител на
услуга Строително-ремонтни работи /СРР/ за преустройство за
създаване работно помещение на системен администратор и кабина
за обезопасяване на сървър в северозападна стая на първи етаж
в сградата на районен съд гр. Панагюрище
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАГАРОВ,

Районен съд гр.Панагюрище в качеството си на Възложител отправя тази покана
към Вас, като потенциален Изпълнител на строително ремонтна услуга за посочения погоре обект.
1. Изискванията и условията на задачата са следните:
1.1. Обем и обхват на Строително-ремонтните работи:
- Изграждане на 4 бр. преградни стени – щендерни от гипсокартон с
шумоизолация, шпакловка и боядисване с латекс - обща площ 22 м2;
- Доставка и монтаж на 2 бр. врати 80/200, едната плъзгаща;
- Покрив върху кабината на сървъра от гипсокартон с площ 2.60 м2.
1.2. Цени и начин на плащане:
- Общата стойност на строително-ремонтните работи /СРР/ се определя за
изпълнение на Обекта съгласно предоставената на Кандидата Количествена сметка /КС/.
Цената е пределна и се доказва по време на строителството и заплаща за действително
извършените работи, установени с двустранен протокол между представителите на
Изпълнителя и Възложителя. Върху общия обем СМР се начислява ДДС. В единичните
цени не се включва ДДС.
- Изпълненият обем СМР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз
основа
на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за
установяване и заплащане на извършените видове СМР) с натрупване от началото на
изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; Подробна
количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените
видове СМР; Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по образци
съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството”, заверени от Възложителя, и изискванията на ПИПСМР; Декларация за
съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията; Анализи за
единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в КСС; Искане за
плащане (Сметка обр.22). При непредставяне на някой от по-горе изредените документи
не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СМР.
- начин на разплащане – по банков път, след представяне на данъчна фактура с
предмет на стопанска операция текущ ремонт.
1.3. Срок за изпълнение. Гаранционни срокове:
- Готовност за започване на работа – посочва се в дни, след възлагане на задачата.
- Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде договорените СМР в срок от 5
/пет/ работни дни, но не по късно от 25 ноември 2010 г. Срокът на строителството
започва да тече след изпълнение на следните критерии: Подписване на Договора от
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Възложителя и Изпълнителя; Подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна
площадка.
- Предаването на изпълнените СМР се извършва с констативен окончателен
приемо-предавателен протокол, подписан от
упълномощените представители на
страните, в който се описват изпълнените видове работи, количества, цени и стойност.
В протокола по предходната алинея могат да се посочат сроковете за отстраняване на
констатираните недостатъци. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова
сметка, като същевременно той дължи и неустойка в случаите на забавяне при
отстраняване на пропуските по сроковете в констативния протокол. Окончателният
приемо-предавателен протокол се съставя и подписва независимо от протоколите и
актовете, които се съставят между страните, съгласно нормативната уредба, като
„Наредба №3/2003г. на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на
строителството”, ПИПСМР и други подобни;
- гаранционен срок посочва се в години.
1.4. Ценообразуващите показатели за включване в договора за възлагане:
- часова ставка
лв/ч
.............
- допълнителни разходи за труд
%
............
- допълнителни разходи за механизация
%
............
- доставно складови разходи
%
............
- печалба
%
............
- цени на материали
лв
по фактурна ед. цена, не
по висока съгласуваната с
Районен съд
Обхвата на услугата е подробно посочен в приложените към Поканата за участие в
процедура офертно проучване за избор на изпълнител - Количествена сметка и Таблица
на цените на основните видове материали, които изпращаме на Вашият e-mail адрес.
След като се запознаете с предоставената Ви информация, можете да извършите
оглед на обекта всеки работен ден до датата за представяне на предложенията от 9 до 16
часа, като заявка за огледа се прави при Административен секретар на посочен по-долу
телефон и факс за контакти, или на място, в сградата на РС.
2. Изисквания за участие:
2.1. В процедурата може да участва всеки кандидат, вписан от първа до пета
група в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписване от
първа до пета категория строежи. За наличие на вписване в ЦПРС кандидатите
представят копие от удостоверението за вписване в посочената група и обхват на
вписване и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на
регистрацията към настоящия момент.
2.2. В процедурата не може да участва кандидат, който е:
2.2.1. Лишен от правото да упражнява търговска дейност;
2.2.2. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари;
- за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група;
2.2.3. Осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или
стопанството.
2.2.4. Обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в
несъстоятелност.
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2.2.5. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
2.2.6. Лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
2.2.7. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на
чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен.
2.3. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители
при изпълнение на услугата, същите следва да отговарят на изискванията по т. 2.2.
2.4. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или
участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.2. с декларация.
2.5. При подписване на договора за строителство участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на горните обстоятелствата .
Молим Вашата оферта да съдържа: Данни на кандидат-изпълнителя; Цена за
извършване на услугата – по показателите на Количествената сметка; Готовност за
започване на работа; Срок за изпълнение;
Гаранционен срок; Ценообразуващи
показатели; Изисквания посочените в т. 2.4.
3. Изискване за валидност на офертата - не по-малко от 30 календарни дни след
представянето, като Възложителя запазва право да го удължи при необходимост с още
30 дни.
Очакваме да представите Вашата оферта в срок до 17 00 часа на 19 ноември 2010 г.
в запечатан плик адресиран до Председателя на Районен съд гр. Панагюрище с надпис:
„Офертно проучване за избор на изпълнител на услуга- извършване на текущ
ремонт, изразяващ се в Строително-ремонтни работи /СРР/ за преустройство за
създаване работно
помещение на системен администратор и кабина за
обезопасяване на сървър в северозападна стая на първи етаж в сградата на Районен
съд гр. Панагюрище” и забележка „Да се отвори от назначената комисия! ”.
Офертите да бъдат класирани на база най-ниска цена.
Настоящата покана е публикувана в интернет страницата на Районен съд
Панагюрище на адрес: www.rspan.org
За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате на телефон:
0357/6 36 64 – Стояна Бодурова, 0887268687 – Илия Тухчиев, или факс 0357/ 60260.

РАЙОНЕН СЪД - ПАНАГЮРИЩЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Цв. Мангов/

