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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА И Н Ф О Р М А Ц И Я
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400265 от дата 10/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул. "Митьо Станев" № 1
Пощенски код
Град
Раднево
6260

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Община Раднево
0417 8 2 0 7 2
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Димитров
E-mail
Факс
0417 8 2 2 8 0
obshtinaQradnevo.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):
obshtina.radnevo.net
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
^Строителство

• Доставки

• Услуги

Кратко описание
Реконструкция на отводнителна канавка К-1 в с. Сърнево. Срокът
за изпълнение на СМР, обект на настоящата поръчка е до
15.12.2014г .
Общ терминологичен речник (CPV)
Оси. код
Осн. предмет

УНП: 7b002ed3-c384-4a97-a7el -с87а4139dSfS

Доп. код (когато е приложимо)

45247110
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за
дейностите, предмет на настоящата поръчка е - 86510.00лв без
вкл. ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 86510.00 Валута: BGN
Място на извършване
с. Сърнево, общ. Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Дейностите включени в обхвата на обществената поръчка следва да
бъдат извършени в съответствие с изискванията на Техническото
задание към настоящата публична покана.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка за
професионална отговорност за вреди, причинени на други участници
в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ и
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обнародвана в ДВ бр. 17 от
02.03.2004 год.). Застраховката трябва да отговаря на
категорията строеж на обекта на поръчката (III -та категория) и
да е валидна за срока на валидност на офертите.
Участникът трябва да има изпълнено строителство през последните
5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите. За
целта участникът доказва изпълнени не по - малко от 2 (два)
договора за строително - монтажни работи.
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи Четвърта група,
строежи от ТРЕТА 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.
Участникът да притежава и да докаже минимален екип от инженерно
- техническия състав за изпълнение на настоящата поръчка.
Участникът трябва да притежава сертификати за внедрени ISO
9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на поръчката,
стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната
среда или еквивалентен с обхват отговарящ на поръчката и система
за безопасни условия на труд в строителството, по стандарт OHSAS
18001:2007 или еквивалентен с обхват съобразно предмета на
поръчката.
Критерий за възлагане
Ш най-ниска цена

^ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от
оценките по двата показателя по следната формула:
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КО = ТП + ФП
ТП се формира по следния начин и при следните условия:
ПОКАЗАТЕЛ - Работен план и организация на ремонтните работи.
НАЧИН НА ОЦЕНКА - Предмет на оценка е предложеният от участника,
работен план, технологична последователност на ремонтните
дейности по отношение на приложимост , ефективност,
целесъобразност и обезпечение на качеството. Извършва се чрез
сравняване на представените предложения за работа, обосновки и
доказателства в отделните оферти. ОЦЕНКА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
- 50 т. - Предложените работен план и организация на ремонтните
работи са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя,
спецификата на обекта и действащите нормативни изисквания в
Р.България. Пълно и детайлно описани организация, план за
работа, при стриктно спазване изискванията на приложимите
нормативи за технологична последователност с точно описание на
методи на координация и разпределение във времето на
техническите и човешките ресурси.
30 т. Предложените работен план и организация на ремонтните
работи са реалистични, но има известни пропуски в описанието на
организацията и плана, включително установено
1 нарушение на
технологичната последователност на строителните процеси и/или
пропуски в организацията или установено 1 противоречие в
предложеният подход за изпълнение и наличните ресурси на
участника.
10 т. - Предложените работен план и организация на ремонтните
работи са формално описани, непълни и/или частично неадекватни
и/или са установени повече от едно неъсответствие в предложеният
подход за изпълнение и наличните ресурси на участника и/или
нарушена технологична последователност.
С цел правилно прилагане на настоящата методика за оценка на
офертите за участие в процедурата се дава следната дефиниция на
понятията:
„Пълно съответствие" е предложение, което освен че съдържа
отделни етапи и видове дейности не се ограничава единствено до
тяхното изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността и обема на
други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на
изпълнение на поръчката и надграждане на предвидените изисквания
в ТС.
„Реалистично" - следва да се разбира описание, което
недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по
начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите
предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове
дейности;
„Формално" - описанието, в което фигурират понятия, чието
съдържание не е точно определено, като представлява идейна рамка
на съдържанието, без подробности, без позоваване на специфични
правила и не може да се намери липсващата информация в текста.
„Съществени" са тези непълноти и пропуски в техническото
предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на
възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация
или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти
и технически изисквания.
* При установени съществени непълноти в техническо предложение
на участник офертата му следва да бъде предложена за
отстраняване.
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ФП - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на
съответната оферта.
За нуждите на настоящата методика максималната стойност на ФП е
50 точки;
Максимален брой точки - 50, получава офертата чиято цена е найниска .
Точките на кандидатите се определят по следната формула:
ФП min
ФП =
х 50
ФШ
където:
ФПмин. -„минималната предложена цена" - където „минималната
предложена цена без вкл. ДДС" е най-ниската предложена обща цена
от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДЦС);
ФШ - „цената, предложена от участника" е общата цена, предложена
от конкретен - i - тия участник за изпълнение на предмета на
поръчката (в лева, без вкл. ДДС);
Срок за получаване на офертите
Дата: 19/09/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да D Не ИЗ

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да
отговаря на изискванията, посочени в публичната покана и да
бъдат оформени по приложените към нея образци. Оферта съдържа:
1.Техническото предложение със списък на приложените
документи /обр. № 1/. Техническото предложение следва да
представя предложение на работен план и организация на
ремонтните работи, технологична последователност на ремонтните
дейности по отношение на приложимост, ефективност,
целесъобразност и обезпечение на качеството, точно описание на
методи на координация и разпределение във времето на
техническите и човешките ресурси - не повече от 10 стр.); 2.
Ценова оферта/обр. № 2/; 3. Копие на документ за регистрация или
единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец-заверен с подпис и печат;4. Административни
сведения /обр. № 3/; 5. Декларация за минималната цена на
труда /обр. № 4/; 6.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 /обр. №
5/;7. Декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите
(подписана от лице с представителни функции) за участие в
обществената поръчка /обр. № 6/; 8.Декларация, че участникът е
запознат и приема клаузите на проекто - договора /обр. № 7/;
9.Копие заверено от участника на застраховка за професионална
отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ; 10. Заверено от
участника копие от Удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя за изпълняване на строително
- монтажни работи минимум за категория строеж, която да отговаря
на категорията строеж по обекта или еквивалентен; 11. Списък на
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строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години
(2009г., 2010г., 2011г. , 2012г. и 2013г.), считано от датата на
подаване на офертите /обр. № 8/.Списъкът да е придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността,
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема на строителството, както и дали то е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания, удостоверенията съдържат
и дата и подпис на издателя и данни за контакт. Участникът може
да приложи и копия на документи, удостоверяващи изпълнението,
вида и обема на изпълнените строителни дейности. Удостоверенията
и/или другите описани документи трябва да се отнасят за
минималния брой изпълнено строителство, посочено в списъка по
обр. № 8; 12. Декларация със списък за екипа от инженернотехническия състав на Участника, определен за изпълнение на
строителството на обекта /обр. № 9/; 13.Удостоверение от община
Раднево за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано
от 30 дни преди крайния срок за получаване на офертите; 14.
Копия на валидни сертификати - внедрени
ISO 9001:2008, стандарт
ISO 14001:2004 за опазване на околната среда, по стандарт OHSAS
18001:2007 или еквивалентни на поосочените, с обхват съобразно
предмета на поръчката.Съдържанието на офертата се представя в
запечатан непрозрачен плик, на който да е написано съответно:наименование на обществената поръчка;- името на участника, адрес
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес.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 ч. на 19.09.2014г.Получаването, разглеждането и оценката
на офертите се извършва от специално назначена от Възложителя
комисия на 23.09.2014г. от 13:ЗОч.Публичната покана и
документацията към нея са публикувани наинтернет страницата на
община Раднево:http://www.obshtina.radnevo.net
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/09/2014 дд/мм/гггг
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