На основание чл. 7, ал. 1, т. 16) и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ДВ РС, №. 124/12,
14/15 и 68/15) и Решението за започване на процедурата за поръчката на работите №. 322/2018
от 19 юни 2018 година, а във връзка с Заключението на Правителството 05 №. 633-13056/2017 от
11.01.2018 година, чл. 3 и 5 от Закона за гробищата и гробовете на борците в чужбина (ДВ СФРЮ,
№. 29/73 и 29/76), чл. 71 от Закона за бюджетната система (ДВ РС, №. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-поправка, 108/13, 142/14, 68/15 –друг закон, 103/15, 99/16 и 113/17,
както и Правилника за начина на уреждането и поддържането на гробищата и гробовете на
борците в чужбина, събирането на офертите и водене на евиденциите (ДВ СФРЮ №. 56/77), а
със сходното приложение на разпоредбите на Директивата за поръчките в дипломатически и
консулски представителства на Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 година и
Упътването за провеждането на поръчките в дипломатически и консулски представителства на
Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 година,
Посолството на Република Сърбия в Република България
обявява
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Наименование на възложителя: Посолство на Република Сърбия в Република България
Адрес на възложителя: ул. Велико Търново №. 3, 1504 София, България
Интернет страница на възложителя: www.sofia.mfa.gov.rs
Вид на процедурата на поръчката: Процедурата на поръчката на работите провежда се
съгласно Решението за започване на процедурата на поръчката на работите №. 332/2018 от
19.06.2018 година със сходното приложение на разпоредбите на Директивата за поръчките в
дипломатически и консулски представителства на Република Сърбия №. 716/ГС от 20.05.2013
година и Упътването за провеждането на поръчките в дипломатически и консулски
представителства на Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 година.
Процедурата на поръчката на работите провежда се с оглед сключването на договора.
Вид на предмета на поръчката: провеждане на работите.
Описанието на предмета на поръчката: Предметът на поръчката е провеждането на работите
по санирането и реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 година,
гробищен парцел №.68 на Централни Софийски гробища, квартал „Орландовци“, Република
България, по детайлно описани в Конкурсната документация – Книга ІІ, и Проекта по санирането
и реставрацията на комплекса на Сръбското Военно гробище 1912-1919. Въпросната поръчка не
е оформена на партиди.
Условията за участието в процедурата: Правото на участието на въпросната поръчка има
Офериращото лице, изпълняващо задължителните и допълнителните условия, определени в
Конкурсната документация в раздела „ІІ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА НА
ПОРЪЧКАТА И УПЪТВАНЕТО КАК СЕ ДОКАЗВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ“.
1.Критерий за избор на най-изгодната оферта:
Критерий: „НАЙ-НИСКА ОФЕРИРАНА ЦЕНА”

2. Елементите на критериите, те. начинът въз основание на които Възложителят ще
извърши избора на най-изгодната оферта и ще взъзложи договора, в ситуацията когато са
налице две или повече оферти със същата оферирана цена:
Ако две или повече оферти имат същата най-ниска оферирана цена, като най-изгодната ще бъде
избрана оферта на онова офериращо лице, което е предложило ПО-ДЪЛЪГ ГАРАНЦИОНЕН
СРОК.
Ако и след прилагането на горе упоменатия резервен елемент на критерия не е възможно да се
приеме решението за възлагане на договора (две или повече оферти имат същата оферирана цена
и същата дължина на гаранционния срок, Възложителят ще възложи договора на офериращото
лице, което бъде изтеглено на жребия. Възложителят писмено ще информира всичките
офериращи лица, които представиха офертите, за датата кога ще се проведе теглене на жребия.
Със жребия ще бъдат обхванати само онези оферти, имащи еднаква най-ниската оферирана цена
и гаранционен срок със същата дължина.
Теглене на жребия Възложителят ще извърши публично, в присъствие на офериращите лица, с
написването на наименованията на офериращите лица на отделните листчета, със същата
големина и цвят, и тези листчета ще сложи в прозрачната кутия, от където ще изтегли само едно
листче. На офериращото лице, чието наименование бъде на изтегленото листче, ще бъде
възложен договора. На офериращите лица, които не присъстват на тази процедура, Възложителят
ще достави Протокола за изтеглянето на жребия.
Начинът на превземането на Конкурсната документация:
На интернет страница на Възложителя: www.sofia.mfa.gov.rs Конкурсната документация се
намира в приложението на Поканата за представяне на оферти. Офериращото лице има право да
се запознае с Проекта по санирането и реставрацията на Сръбското военно гробище 1912-1919 в
София, както и да обиколи предметната локация, под условията и по начина, който е определен
от Възложителя.
Представянето на офертата:
Офериращите лица трябва да представят офертата за цялостната поръчка, а офертите с
вариантите не са позволени.
Офертата се приготвя и доставя по упътването от Конкурсната документация, дадено в раздела
под заглавието „VІ Упътване на офериращите лица как да направят офертата.“
Офертата се доставя на адрес: Посолство на Република Сърбия в Република България, ул. Велико
Търново №. 3, 1504 София, Република България, с обозначение:
„Оферта за поръчката на
работите по санирането и реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919
в София; процедурата на поръчката, провеждаща се на основание Решението за започването на
процедурата на поръчката на работите №. 322/2018 от 19.06.2018 година; ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ!“.
Офериращото лице представя офертата непосредствено или по пощата в затворен плик или
кутия, затворен по начина да при отварянето на офертата може със сигурност да се установи, че
за първи път се отваря. На гърба на плика или кутията трябва да се посочи официалното
наименование, адреса, телефона, е мейл адрес и името на отговорното лице.
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Офертите се доставят в срока от 15 дни от деня на обявяването на Поканата за представяне на
оферта на интернет страница на Възложителя. Офертата ще се смята като благовремена, ако е
получена от страна на Възложителя до 17 юли 2018 година до 16.00 часа, независимо от начина,
по който е представена. Всичките неблаговремено представени оферти, Комисията за поръчката
на работите, след завършването на процедурата по отварянето на офертите, ще върне неотворени
на офериращите лица, със забележка, че офертата е представена неблаговремено.
Като доказателството на стойността на работите, които са предмет на поръчката, Офериращото
лице, в рамките на своята оферта, доставя попълнен, подпечатан и разписан Образец на офертата
със структурата на цената /Образец №.1/ със съпровождащите доказателства.
Офериращото лице, което е самостоятелно представило офертата, не може, същевременно, да
участва в съвместната оферта, или като подизпълнител, нито пак същото лице може да участва в
повече съвместни оферти.
В Образеца на офертата със структурата на цената /Образец 1/, офериращото лице посочва по
какъв начин представя офертата си.
Ако офертата е представена от офериращото лице с подизпълнителя или групата на
офериращите лица:
Ако офериращото лице представя офертата с подизпълнителя, то е длъжно да в Образеца на
офертата със структурата на цената (Образец 1) посочи, че офертата представя с подизпълнитела,
наименование и седалището на подизпълнителя, процента на общата стойност на поръчката,
която ще довери на подизпълнителя, а който не може да бъде по-голям от 50%, както и частта на
въпросната поръчка, която ще изпълни чрез подизпълнителя.
Ако договорът за поръчката бъде сключен между Възложителя и офериращото лице, преставящо
офертата с подизпълнителя, този подизпълнител ще бъде упоменат в договора за поръчката.
Офериращото лице е длъжно за подизпълнителите да достави доказателствата за изпълнението
на условията, които са посочени в Конкурсната документация, съгласно Упътването как се
доказва изпълнението на условията.
Офериращото лице е длъжно на Възложителя, по неговото искане, да даде възможността за
достъп при подизпълнителите, поради утвърждаването на изпълнението на търсените условия.
Офериращото лице е напълно отговорно на Възложителя за изпълнение на задълженията от
процедурата на поръчката, те. изпълнението на договорните задължения, независимо от броя на
подизпълнителите.
Ако офертата представя групата на Офериращите лица, съставната част на съвместната оферта е
Споразумението, с което офериращите лица от групата взаимно и към Възложителя се
задължават да изпълнят поръчката, а което задължително ще съдържа следните данни:




Данните за члена на групата, който ще бъде носителят на работата, те. който ще представи
офертата и който ще представлява групата пред Възложителя;
Описанието на работата на всекиго от офериращите лица от групата на офериращите лица
за изпълнението на договора;
Данните за офериращото лице, което от името на групата на офериращите лица ще
подпише договора и ще даде средството на финансовото обезпечение;
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Даните за сметката, на която ще бъде извършено плащането.

Място, време и начин на отварянето на офертите:
Посолството на Република Сърбия в Република България, ул. Велико Търново №. 3, София, 18
юли 2018 година в 14:00 часа, в присъствието на членовете на Комисията за поръчката на
работите и на Офериращите лица.
Условията, под които представителите на офериращите лица могат да участват в процедурата на
отварянето на офертите:
На процедурата на отварянето на офертите могат да присъстват само упълномощените
представители на Офериращите лица. Представителите на Офериращите лица, възнамеряващи
да присъстват на отварянето на офертите, заължени са на Комисията за поръчката на работите да
представят пълномощно за участието в процедурата на отварянето на офертите.
Срок за приемането на решението за избора на най-изгодната оферта: 10 (десет) дни от деня
на отварянето на офертите.
Срок за сключване на Договора: 10 (десет) дни от деня на приемането на решението за избора
на най-изгодната оферта.
Контакт:
Лицето за контакт е Славица Панич, Първи съветник в Посолството.
Заинтересованото лице може, в писаната форма, на адреса: Посолство на Република Сърбия в
Република България, ул. Велико Тръново №. 3, София, Република България, те. по електронната
поща: office.sofia@emb-serbia.com да поиска от Възложителя допълнителните информации или
пояснения относно приготвянето на офертата, не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичането на
срока за представянето на офертата.
Възложителят, в срока от 3 (три) дни от деня на приема на искането за допълнителните
информации или пояснения на Конкурсната документация, ще обяви своя отговор на своята
интернет страница.
Искането за допълнителните информации или пояснения се изпращат с обозначение „Искане за
допълнителните информации или поясненията на Конкурсната документация, поръчката по
Решението №. 322/2018 от 19 юни 2018 година“.
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