ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Партида: 00662

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

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 140035 от дата 06/02/2014
Коментар на възложителя:

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 82072
ръководител проект
Лице за контакт (може и повече от едно лице'
инж. Петър Петров
Факс
E-mail
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Щ Строителство

• Доставки

^Услуги

Кратко описание
Осъществяване на строителен надзор по проект - Изграждане и
рехабилитадия на водоснабдителни системи и съоръжения в селата
Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево - Етап 1
Рехабилитадия" по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година,
между Държавен фонд „Земеделие" и Община Раднево, Област Стара
Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението икономиката в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013г.". Упражняване на строителен надзор по време на
строителството (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно
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изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове,
включително надзор върху съставяните при строителството актове и
протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168,
ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176,
б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.,
ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; изготвя окончателен доклад по чл.
168, ал. 6 от ЗУТ.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Дои. код (когато е приложимо)

71520000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
прогнозната стойност на услугите, попадащи в обхвата на
обществената поръчка е до 24352,00лв. (двадесет и четири хиляди,
триста, петдесет и два лева) без ДДС. Офертите на участници,
надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени, като
неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 24352 Валута: BGN
Място на извършване
с. Боздуганово, с. Коларово и с. Знаменосец, Община Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всеки участник представя офертата си в цял, запечатан,
непрозрачен плик, който съдържа задължително два отделни
запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик "1"
- „Документи за участие":Списък на документите, съдържащи се в
офертата; Съпроводително писмо към оферта /обр./;
Административни сведения /обр./; Декларация за приемане
условията на договора и поръчката /обр./; Регистрационни
документи на участника, съгл. указанията; Споразумение за
създаване на обединение за участие в обществената поръчка,
когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,
съгл. указанията; Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.
„е"), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП /обр./;Декларация чл. 47,
ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от
ЗОП/обр./;Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106,
ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 966/2012 на Съвета на ЕС, приложими за общия бюджет
на Съюза/обр./; Доказателства съгл. чл.50 и 51 от ЗОП;Декларация
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /обр./;Декларация от
подизпълнителя/обр./;Техническото предложение/обр./. Плик "2" Предлагана цена .
Критерий за възлагане
ZIнай-ниска цена

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
КО = ТО х 40% + ФО х 60%
а) Оценка на Техническо предложение (ТО) = П1 + П2 = 100 точки
П1 - Време за реакция при известяване (за осигурявна на обекта
на място на експерти при възникнала необходимост или проблеми)
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50 точки; П2 - Време за изготвяне на констативен акт по чл.
176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа,
Образец 15 от Наредба № 3 от 2003г. след приключване на
строителните работи - 50 точки;
б) Оценка на Предложена цена (ФО) - 100 точки
Последователност и методика на оценка по показатели:
П1 - Време за реакция при известяване (за осигурявана на обекта
на място на експерти при възникнала необходимост или проблеми) 50 точки; П1 = (Cmin / Ci) х 50
Където Ci е срока в дни (работни) за реакция при известяване от
Възложителя, съгласно Техническото предложение на съответния
участник, Cmin е минималния срок за реакция при известяване,
съгласно Техническото предложение на участника, предложил найкратък срок за изпълнение. Срокът за реакция при известяване не
може да е по-кратък от 1 работен ден и трябва да е посочен в
цели числа. Предложения, които са в дробни числа ще бъдат
отстранени от участие в поръчката като неотговарящи на
изискванията на възложителя.
П2 - Време за изготвяне на констативен акт по чл. 176, ал.1 ЗУТ
за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от
Наредба № 3 от 2003 г. - 50 точки, П2 = (Cmin / Ci) х 50
Където Ci е срока в дни (работни) за изготвяне на констативен
акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане
на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. при известяване
от Възложителя, съгласно Техническото предложение на съответния
участник, Cmin е минималния срок за изготвяне на на констативен
акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане
на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г., съгласно
Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок
за изпълнение.
Срокът за изготвяне на констативен акт Образец 15 не може да е
по-кратък от 5 работни дни и трябва да е посочен в цели числа.
Предложения, които са в дробни числа ще бъдат отстранени от
участие в поръчката като неотговарящи на изискванията на
възложителя.
ФО - Оценка на Предложена цена - 100 точки
ФО = (Umin / Hi) х 100
Където Ui е предложена крайна обща цена (без ДДС) за Проекта,
съгласно Ценовото предложение на съответния участник, Hmin е
минималната предложена крайна обща цена (без ДДС) за Проекта,
съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска
обща цена.
Срок за получаване на офертите
Дата: 14/02/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не И

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в
официалния сайт на Община Раднево: http//www.radnevo.acstre.com,
в основното меню "Профил на купувача": Офертата трябва да бъде
адресирана до Община Раденво, ул. Митьо Станев № 1. Пликът с
офертата трябва да е представен (изпратен) от участника или от
упълномощено от него лице, лично или с пощенска (куриерска)
пратка с обратна разписка на горепосочения адрес до
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14.02 . 2014г . , 17,ООч. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката: „Избор
на изпълнител за извършване на строителен надзор по проект Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община
Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор N 24/321/01342 от
27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие" и Община
Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по
мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 - 2013г."
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/02/2014 дд/мм/гггг
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