П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А (версия 4 |

Партида: 00662

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

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение:
Изходящ номер: 1400258 от дата 26/10/2012
Коментар на възложителя:
Публична покана на Община Раднево за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на
независим строителен надзор" по време на строителството за
обекти I ОУ „Св. Климент Охридски" - гр. Раднево, СОУ „Гео
Милев"- гр. Раднево, ОУ „Поп Минчо" - с. Коларово, ЦДГ 1 "А.
Черковски" и филиал - гр. Раднево, ЦДГ 4 „Здравец" - гр.
Раднево, ЦДГ „Радост" - с. Сърнево"

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
0417 81235

Място/места за контакт

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Димитров - директор дирекция "Обществени поръчки",
E-mail
Факс
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://obshtina.radnevo.net/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://obshtina.radnevo.net/

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
• Строителство

•Доставки

^Услуги

Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на
услуга.
Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на
независим надзор по време на строително-монтажните работи за
обекти I ОУ „Св. Климент Охридски" - гр. Раднево, СОУ „Гео
Милев"- гр. Раднево, ОУ „Поп Минчо" - с. Коларово, ЦДГ 1 "А.
Черковски" и филиал - гр. Раднево, ЦДГ 4 „Здравец" - гр.
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Раднево, ЦДГ „Радост"
Сърнево по проект „Осигуряване на
съвременна образователна среда за деца и ученици в Община
Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура", финансиран по
Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие",
Операция 1.1. „ Социална инфраструктура", Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.1-09/2010 „
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура в градските агломерации",
Бюджетна линия:BG161РОО01/1.1-09/2010, Оперативна програма
„Регионално развитие" 2007-2013.
Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, е посочен
в Техническите спецификации, представляващи неразделна част от
документацията по поръчката.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

71520000

Доп. предмети

71521000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на
услуга.
Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на
независим надзор по време на строително-монтажните работи за
обекти I ОУ „Св. Климент Охридски" - гр. Раднево, СОУ „Гео
Милев"- гр. Раднево, ОУ „Поп Минчо" - с. Коларово, ЦДГ 1 "А.
Черковски" и филиал - гр. Раднево, ЦДГ 4 „Здравец" - гр.
Раднево, ЦДГ „Радост" - с. Сърнево по проект „Осигуряване на
съвременна образователна среда за деца и ученици в Община
Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура", финансиран по
Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие",
Операция 1.1. „ Социална инфраструктура", Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.1-09/2010 „
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура в градските агломерации",
Бюджетна линия:BG161РООО1/1.1-09/2010, Оперативна програма
„Регионално развитие" 2007-2013.
Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, е посочен
в Техническите спецификации, представляващи неразделна част от
документацията по поръчката.
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000 Валута: BGN
Място на извършване
Гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата ,
участникът следва да е реализирал общ оборот от дейности,
попадащи в обхвата на предмета на поръчката, общо за последните
3 (три) приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), не
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по-малко от обявената стойност на поръчката. В обхвата на
поръчката са включени:
Изпълнени всички действия, касаещи строителния надзор,
регламентирани в действащото законодателство - ЗУТ и
подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес
Съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на
СМР, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за
безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;
Управление и координация на строителния процес и упражняване на
строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на
строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в
съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на
българското законодателство и Възложителя.
Издаване на всички документи в съответствие с действащото
българско законодателство по време на строителството и
въвеждането в експлоатация.
Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени
актове, сертификати за извършени работи, други свързани със
строителния процес документи.
Издадени разрешения за ползване на обекта.
Разплащане на изпълнените от строителя СМР при спазване на
условията на договора, на законовите и нормативни изисквания, на
указанията на ръководните органи на Оперативна програма
„Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Съхранена околната среда по време на строителството и на
ползването на строежа

При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно,
според процентното участие на подизпълнителя, като минималното
изискване за реализиран оборот, се умножава по процента на
участие на подизпълнителя и следва да е реализиран от дейности,
които подизпълнителят е посочил, че ще извършва.
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата,
участникът следва да докаже опит при изпълнението през
последните три години, към датата, определена като краен срок за
подаване на оферти, на договори на обща стойност не по-малко от
прогнозната стойност на поръчката, включващи съвместно
дейностите, попадащи в обхвата на поръчката.
При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при
изпълнението на договори, на обща стойност, равняваща се на
процентното му участие, включващи дейностите, които е посочил,
че ще извършва.
Валидна застраховка „Професионална отговорност" за упражняване
на строителен надзор, за обекти трета и четвърта категория.
Лиценз за упражняване на строителен надзор, за обекти трета и
четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.З, буква „ в и т.4
"буква „б" от Закона за устройство на територията и Наредба № 1
за номенклатурата на видовете строежи.
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Допълнителна информация се съдържа в документацията на
обществената поръчка.

Критерий за възлагане
най-ниска цена

ЦЦикономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 02/11/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да ^ He D

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Представената от всеки участник оферта трябва да съдържа и:
1. Оферта, включително и ценово предложение, за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на предмета на настоящата
обществена поръчка, съгласно Техническите спецификации
/по
образец /.
2.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;
3. Административни сведения / по образец /
4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
/по образец /;
5. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП
/ по образец /;
6. Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът
предвижда такива и делът на тяхното участие / по образец /;
Забележка:
Когато участникът предвижда участие на
подизпълнители, документите по чл.56 ,ал. 1, т. 1, 5, б и 11
ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
7.Образец на декларация за съгласие от
подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с
представителни функции) за участие в обществената поръчка / по
образец /;
8.. Копие на ОПР и счетоводни баланси за (2009, 2010, 2011г.);
9. Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност" за
упражняване на строителен надзор, за обекти трета и четвърта
категория.
10.. Копие на лиценз за упражняване на строителен надзор, за
обекти трета и четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.З,
буква „ в и т.4 "буква „б" от Закона за устройство на
територията и Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.
11. Списък на изпълнените договори, сходни с предмета на
обществената поръчка. / по образец /;
12. Справка-декларация за отговорните лица, които ще изпълняват
предмета на поръчката. / по образец /;
13.Декларация,
че участникът е запознат и приема клаузите на
проекто - договора
/ по образец
/
Документите се поставят в общ пакет/плик, на който да е
написано съответно:
- наименование на обществената поръчка;
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- името на участника , адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
Офертите се подават в запечатан 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
Публичната покана, Указанията
за подготовка на
оферта,техническите спецификации , образците на документи и
проекта на договор са публикувани на интернет страницата
на
община Раднево: http://www.obshtina.radnevo.net

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/11/2012 дд/мм/гггг
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