ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кирило-Методиевски научен център при БАН
АДРЕС: гр. София, ул. Московска 13
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Славия Бърлиева
ТЕЛЕФОН:0888563849; 02 9870261
E-mail: barlieva@bas.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от посочените телефони и E-mail.
Приемане на оферти и документи по електронен път: НЕ
ОБЕКТ на поръчката:
Вътрешно преустройство на съществуващи помещения в сградата на: КирилоМетодиевския научен център при БАН
ПРЕДМЕТ на поръчката:
Подготовка на 2 работни помещения и 1 сервизно помещение за база на Обучителния
виртуалния клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001
ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО
БГ“, финансиран от ДП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие.
СРОК на действие на договора за изпълнение: 31 август 2020 г.
МЯСТО на изпълнение: СОФИЯ, ул. Московска 13, ет. 2.
ПРОГНОЗНА стойност на обществената поръчка 41 666,67 лв. без ДДС
ПЛАЩАНЕТО по настоящата поръчка ще се осъществи след подписване на приемопредавателен протокол и след издадена фактура от Изпълнителя.
ГАРАНЦИЯТА се предоставя от изпълнителя:
-

-

Гаранционният срок на СМР е определения съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. (За
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи на съоръжения и
строителни обекти) .
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.

ПРАВОСПОСОБНОСТ на изпълнителя:
-

да има поне 3 подобни обекта, изпълнени през последната година.
да има на разположение консултант за работа в обекти, паметници на културата от
регионално значение.
да има неодходимата квалификационна група от Камарата на Строителите в България.

КРИТЕРИЙ за възлагане:
-

Най добро съотношение между цена и качество на услугата/качеството на материалите.

СРОК за подаване на офертите: 11 май 2020 г.

СРОК на валидност на офертите: 1 месец, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Дата на настоящата обява 27 април 2020
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
Трите имена : Подпис и печат (Бойка Петрова Мирчева) (заличено по чл. 2 от ЗЗЛД
Длъжност: директор на КМНЦ-БАН

