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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
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AO П
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400274 от дата 26/09/2014
Коментар на възложителя:
Публична покана на Община Раднево, за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт - укрепване на стена
на физкултурен салон в ОДЗ № 3, гр. Раднево"

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул. "Митьо Станев" № 1
Пощенски код
Град
6260
Раднево

Страна
Република
България

Телефон
Място/места за контакт
0417 82272
Община Раднево
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Димитров
Факс
E-mail
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
obshtina.radnevo.net
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://radnevo.acstre.com/

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Строителство

ЦЦ Доставки

Q Услуги

Кратко описание
Извършване на "Текущ ремонт - укрепване на стена на физкултурен
салон в ОДЗ № 3, гр. Раднево"
- съгласно експертиза конструктивно частично обследване на сградата на ОДЗ № 3 гр.
Раднево и проект за укрепване - строеж пета категория, находящо
се в УПИ 11-110 За детска градина, кв. 63 по плана на гр.
Раднево, община Раднево, в имот № 614 60.505.110 по одобрена
кадастрална карта. СМР следва да бъдат извършени съгласно
приложената към Указанията за изготвяне на оферта количествена
сметка.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет
УНП 5c63d61 b-2ccf-46b6-aa2c-a062a33be330
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Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за
дейностите, предмет на настоящата поръчка е - 7 706.00 лв без
вкл. ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 7706.00 Валута: BGN
Място на извършване
ОДЗ № 3, гр. Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения.
Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в
Поканата и указанията за подготовка на оферта.
Участникът, самостоятелно или съвместно трябва да има изпълнено
строителство - СМР на сгради и/или съоръжения за обществено
обслужване през последните 5 (пет) години (2009г., 2010г.,
2011г., 2012г. и 2013г.), считано от датата на подаване на
офертите. Минимално изискване е участникът да посочи изпълнени
не по-малко от 2 (два) договора за СМР на сгради и/или
съоръжения за обществено обслужване.
Под „сгради и/или съоръжения за обществено обслужване" следва да
се разбират сгради и/или съоръженията за обществено обслужване и
на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради,
съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от
2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на
офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална
отговорност в строителството с минимална застрахователна сума,
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителство за
категорията строителство, съобразно строежа - предмет на
поръчката.
Участникът да притежава и да докаже наличие на технически
ръководител съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ.
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЕТА
категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може
да представи валиден еквивалентен документ, издаден от
компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство или да докаже регистрацията си в
еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е
установен, или да представи декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.
Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение
на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи,
вписване в регистъра се доказва от участникът, който ще
изпълнява съответната дейност.
Критерий за възлагане
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^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява
по формулата:
КО = П1 + П2, където:
П1 - Срок за изпълнение на поръчката - с тежест 50
П2 - Предлагана цена - с тежест 50
Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки
Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на
тежестта им в комплексната оценка:
Показател П1 „Срок за изпълнение на поръчката". Изчислява се по
следната формула:
П1= (Smin / Si) х 50, където
Smin - най-ниският предложен срок на изпълнение от всички
участници, съгласно техническите им предложения. Срокът се
посочва в календарни дни.
Si - срокът в календарни дни съгласно Техническото предложение
на оценявания участник.
Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по
- дълъг от 30 календарни дни.
Показател П2 „Предлагана цена". Изчислява се по следната
формула:
П2= (Cmin / Ci) х 50, където
Cmin - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката
без ДДС от всички участници, съгласно ценовото им предложение
Ci - предложената цена без ДДС от оценявания участник.
Изчисленията се извършват с точност до два знака след
десетичната запетая.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в
която се предлага най-ниска цена. Когато не може да се определи
по този ред изпълнител, Комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти.
Комисията ще обяви предварително (най-късно 2 дена преди
определената дата) на официалната интернет страница на Община
Раднево - http://radnevo.acstre.com/ датата, часа и мястото на
провеждане на публичен жребий, при което право да присъстват
имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Жребият ще се проведе,
независимо от това, дали присъстват всичките класирани на първо
място участници.
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не К

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа:1. Техническото предложение със
списък на приложените документи /Приложение № 1/. 2. Ценово
предложение
/Приложение № 2/. .3. Копие на документ за
регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от
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Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец-заверен с подпис и печат. Участникът
представя заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация
по ЗДДС, в случай че участникът е ригистриран по ЗДДС. Ако
участникът не притежава регистрация по ЗДДС, представя
декларация в свободен текст, че не е регистриран.4.
Административни сведения /Приложение № 3/.5. Декларация по чл.
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП / Приложение № 4/;б. Декларация по чл.
47, ал. 5 от ЗОП /Приложение № 5/; 7. Декларация за минималната
цена на труда /Приложение № 6/.8. Декларация за видовете работи
от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти
от стойността на обществената поръчка, и предвидените
подизпълнители / Приложение № 7/;9. Декларация за съгласие от
подизпълнителя/подизпълнителите /Приложение № 8/; 10. Декларация,
че участникът е запознат и приема клаузите на проекто договора / Приложение № 9/;11. Копие на Застрахователна полица
за Застраховка „Професионална отговорност в строителството" по
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, валидна към датата на отваряне на
офертата;12. Списък на строителството - СМР на сгради и/или
съоръжения за обществено обслужване през последните 5 (пет)
години (2009г. , 2010г. , 2011г., 2012г. и 2013г.), считано от
датата на подаване на офертите / Приложение № 10/. За целта
участникът доказва изпълнени не по-малко от 2 (два) договора за
строително-монтажни работи на обекти за обществено
обслужване.Списъкът да е придружен с удостоверения за добро
изпълнение Удостоверенията и/или другите описани документи
трябва да се отнасят за минималния брой изпълнено строителство,
посочено в списъка по образец;13. Заверено от участника копие от
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя за изпълняване на строително-монтажни работи минимум
за ПЕТА категория строеж или еквивалентен от съответен регистър
на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.14.
Списък на инженерно - техническия състав за изпълнението на
СМР / Приложение № 11/. Участникът задължително посочва наличие
на технически ръководител съгласно изискванията на чл. 163а на
ЗУТ.15. При участници обединения: копие на договора за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението - и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият;Документите по т. 3, 4,5,6, се представят за
всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението;Декларация по т. 7. се представя само за
участниците в обединението, които ще изпълняват дейности
свързани със строителство или услуги;Документите по т.12 и 14 се
представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответсвието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6
от ЗОП;Документът по т.13 се доказва от участникът в обединение,
който ще изпълни съответната дейност, съгл. изискванията на чл.
25, ал. 8 във връзка с чл. 49 от ЗОП.Офертите се подават в
запечатан и непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая
204 /Деловодство/ на Община Раднево в срок до 17.00 часа на
07.10.2014г. Получаването, разглеждането и оценката на офертите
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се извършва от специално назначена от Възложителя комисия на
0 8 . 1 0 . 2 0 1 4 г . от 13:ЗОч.Публичната покана и указанията към нея са
публикувани на интернет страницата на община
Раднево:http://www.obshtina.radnevo.net

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/10/2014 дд/мм/ггтг
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