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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba, e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bQ

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400266 от дата 10/09/2014
Коментар на възложителя:

Р А З Д Е Л 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

Телефон
Място/места за контакт
0417 82072
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/section-151profil na kupuvacha
o.html

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Щ Строителство

• Доставки

^Услуги

Кратко описание
„Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор обект:
Реконструкция на отводнителна канавка К-1 в с.Сърнево". В
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избрания изпълнител се включва: - упражняване на непрекъснат
строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на
извършващото се строителство със законовите изисквания;
строителните правила и нормативи; техническите, технологичните,
санитарно-хигиенните, екологичните, и противопожарните
изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за
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строителните работи;- координира строителния процес до
въвеждането на обекта в експлоатация; - следи за спазването на
изискванията за здравословните и безопасни условия на труд; проверява съответствието и подписва количествените сметки
представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява
предаването им на Възложителя и др. описани в указанията на
Възложителя. Срокът за изпълнение на услугите, предмет на
настоящата обществена поръчка е от датата на откриване на
строителната площадка до приключване на СМР, изготвяне на
технически паспорт на строежа и окончателен доклад до
възложителя от лицето, упражняващо строителен надзор съгласно
чл. 168, ал. 3 ЗУТ и въвеждане на обекта в
експлоатация /издаване на Разрешения за ползване /. Срокът за
изпълнение на СМР е до 15.12.2014г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

71521000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Максималния разполагаем ресурс на Възложителя, предвиден за тази
дейност възлиза на 2 500 лв. (две хиляди, петстотин лева) без
ДДС, или 3 000,00лв. (три хиляди лева) с ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 2500.00 Валута: BGN
Място на извършване
с. Сърнево, общ. Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
При изпълнение на поръчката следва да се спазят изискванията,
посочени в утвърдената документация към публична покана, която е
приложена към нейния текст и съставлява нейна неразделна част.
Участникът през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.)
или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си,
следва да е изпълнил услуги, с предмет упражняване на строителен
надзор при изпълнение на СМР, до датата определена като краен
срок за получаване на оферти. Минимално изискване е участникът
да има изпълнени поне 2 (два) строителни надзора, за което да
представи справка по образец, с посочване на стойностите, датите
и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Участникът трябва да притежава лиценз, издаден при условията и
по реда на чл. 166, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за
устройството на територията (ЗУТ) и Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Чуждестранните участници представят документ,
удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от
компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или
на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (чл. 166, ал. 7 от ЗУТ).
Участникът трябва да има застраховка за професионална
отговорност по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна. Застраховката
трябва да бъде в сила към датата на подаване на офертата и да
отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за
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задължително застраховане в проектирането и строителството.
Участникът представя Декларация в свободен текст, че при
изтичане срока на валидност на полицата, същата ще бъде
подновена.
Участникът следва да има внедрена система за управление на
качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 или
еквивалент с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
Критерий за възлагане
ЕЗ най-ниска цена
Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/09/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

• икономически най-изгодна оферта

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:
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да
отговаря на изискванията, посочени в настоящата публична покана
и да бъде оформена по приложените към нея образци. Офертите
трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в
деловодството /стая 204/ на Общинска администрация Раднево на
адрес: 6260 Раднево, ул. "Митьо Станев" № 1, в срок до
19.09.2014г.Върху плика участникът следва да посочи предмета на
поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция,
телефон, факс и електронен адрес. Офертата следва да отговоря на
изискванията, посочени в настоящата публична покана и да бъде
оформена по приложените към нея образци, които могат да бъдат
намерени на адреса на Възложителя: obshtina.radnevo.net;
radnevo.acstre.com. Офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, в който се поставят следните
документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата
(прил.1); 2.Техническото предложение (прил. 7); 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 (прил. 2); 5.
Заверено копие от лиценза на участника по чл.166 от ЗУТ; 6.
Заверено копие от застраховка за професионална отговорност на
участника и Декларация в свободен текст, че при изтичане срока
на валидност на полицата, същата ще бъде подновена; 7. Справка,
съдържаща списък на услугите с предмет упражняване на строителен
надзор при изпълнение на СМР, изпълнени през последните 3 (три)
години до датата определена като краен срок за получаване на
оферти или от датата, на която участника е учреден или е
започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга
(Приложение № 3). Минимално изискване е участникът да има
изпълнени поне 2 (два) строителни надзора, за което да представи
справка по образец, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 8.
Препоръки за добро изпълнение на услугите, включени в списъка по
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прил. 3; 9. Заверено копие на сертификат за внедрена СУК ISO
9001:2008 или еквивалент с обхват, отговарящ на предмета на
поръчката; 10. 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, по чл. 56,
ал. 1, т. 8 от ЗОП (прил.4); 11. Декларация за съгласие от
подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с
представителни функции) за участие в обществената поръчка
(прил.5); 12. Декларация за приемане клаузите на проекта на
договор (прил. 6); 13. Ценовата оферта (прил. 8).
Описаните документи на тази документация, следва да бъдат
скрепени неподвижно в стандартна пластмасова или картонена папка
формат А4 и подредени по реда, по който се изискват.
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва
от специално назначена от Възложителя комисия на 23.09.2014г. от
11:ООч.

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/09/2014 дд/мм/гггг
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