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

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-7323 от дата 15/11/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
ул. "Еделвайс" 10
Град
Пощенски код
Страна
Несебър
8230
Р. България
Място/места за контакт
Телефон
отдел "Инвестиционна политика"
0554 29399
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф
E-mail
Факс
kapitalnostroitelstvo@abv.bg
0554 29399
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Гаражни клетки със сервизни помещения към БКС в ПИ с
идентификатор 53045.120.504 по КК на гр. Обзор и авариен ремонт
на съществуващ транспортен достъп до имота”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45000000
Осн. предмет

УНП: 0a8487e8-d153-42fa-a891-3c29d7773d38
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Количеството и обема на работите е съгласно количествена сметка
от документацията за участие.
Проектирана е сграда със ЗП = 246.77 кв.м. и РЗП = 312.61 кв.м.
за съхранение на наличните автомобили на служба БКС и тяхното
обслужване. Сградата е едноетажна с частичен втори етаж,
интегриран в общия обем.
На кота ±0.00 са разположени три гаражни клетки, стая за
почивка, санитарни помещения и стая за охраната. Две от
паркоместата разполагат с канали за обслужване. На кота +2.85 са
разположени открита галерия и три складови помещения.
Съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ, строежа е Пета категория.
В проектното решение е предвидено да се извърши авариен ремонт
на съществуващ ведомствен път с дължина 426.5 м. По настоящем
съществуващия път е с положена трошенокаменна настилка, но
предвид преминаването предимно на тежкотоварни автомобили,
обслужващи нуждите на БКС, настилката не е достатъчно
дълготрайна. Липсва добро отводняване на пътя. Напречният профил
на пътя е с габарит Г6 – лента за движение 4м. (в т.ч. водещи
ивици – 2 х 0.25м.) и два банкета по 1 м. Предвидено е преди
края на пътя да се обособят 10 паркоместа с размери 5м. / 2.5м.
Прогнозната стойност на поръчката е с включен ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 300000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Обзор

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно
техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в
РБългария. Вложените при изпълнение на строително - монтажните
работи материали следва да отговарят на действащите
стандартизирани норми.При изпълнение на предмета на поръчката
трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход,
качество и съответствие на влаганите материали.
Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от
отдел „Инвеститорски контрол” при Община Несебър. Отчитането на
извършените строително монтажните работи ще се извършва въз
основа на :
- Доказване на действително извършените видове дейности от
изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от
инвеститорския контрол.
- Представяне на акт обр.19
Всички видове строително монтажни работи, извършени при
изпълнение на поръчката, ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , при условията на :
- завършена технология с всички необходими операции;
- спазване на действащите раздели от ПИПСМР за съответния вид
работа;
- налични сертификати за качество на влаганите материали и
изделия;
- изпълнени предписания, предявени от инвеститорския контрол и
правоимащите контролни органи;
УНП: 0a8487e8-d153-42fa-a891-3c29d7773d38
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- издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура;
Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:
1. Данни за лицето, което прави предложението - Административни
сведения за участника – попълнен образец;
2. Заявление за участие – попълнено по образец;
3. Техническо и ценово предложение – попълнено по образец;
- Ценово предложение - да съдържа единични цени на всички видове
дейности и обща цена, включително и показатели на
ценоообразуването при допълнителни СМР;
- Срок на валидност на предложението - посочен в календарни
дни;
- Гаранционен срок на строително-монтажните работи - посочен в
месеци.
- Срок за отсраняване на скрити дефекти - посочен в календарни
дни.
4. Удостоверение за актуално състояние или единен
идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от
документ за самоличност;
5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър
на строителя за строежи Пета категория.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Техническа част, включваща:
1.1 Срок за изпълнение /К1/ - 40 % тежест:
К1 = (Срмин (дни) / Ср участн (дни)) х 40,
където: Срмин (дни) – най-ниско предложение по показателя “срок
за изпълнение”, а Сручастн(дни) – предложение на оценявания
участник по същия показател.
1.2. Срок за отстраняване на скрити дефекти /К2/ - 20 % тежест:
К2=(Срмин (дни) /Срn. (дни)) х 20
където: Срмин(дни) – най-ниското предложение по критерия „срок
за отстраняване на скрити дефекти”, а Срn. – предложение на
оценявания участник по критерия „срок за отстраняване на скрити
дефекти”.
2. Финансова част, включваща предлагана обща цена, формирана от
единични цени /К3/ - 40 % тежест:
К3= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 40
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя
“предлагана цена”, а Ц ср.участн (лв.) – предложение на
оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К
= К1 + К2 + K3
Възложителят ще сключи договор с класираният на първо място
участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник
общо е 100.
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/11/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
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на посочения интернет адрес или друго:
Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени
стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата
за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от
горните изисквания. Офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик в сградата на Община Несебър,ул. "Еделвайс"
№10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към
отдел "Инвестиционна политика".

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/11/2013 дд/мм/гггг
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