Партида: 00019

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00019
Поделение: община Монтана
Изходящ номер: ЗОП-55А от дата 17/09/2014
Коментар на възложителя:
„Избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти“ по
проект „Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през
следващия програмен период 2014-2020г.“
Осъществяван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен
период" на операция 5.3: „Изграждане на капацитет на
бенефициентите на
ОПРР" по Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
община Монтана
Адрес
ул. "Извора" № 1
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
на същия адрес
096 394233
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антоанета Тонева
E-mail
Факс
montana@montana.bg
096 300410
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.montana.bg.
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.montana.bg.

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Избор на
изпълнител за изготвяне на технически паспорти“ по проект
„Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия
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програмен период 2014-2020г.“

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
71356100
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
След извършване на обследване на 15 обекта и въз основа на
изискванията на Закона за устройство на територията трябва да
бъдат изготвени технически паспорти на сградите, по реда на
Наредба 5 за техническите паспорти на сградите.
Прогнозна стойност
(в цифри): 55554.10 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците трябва да притежават застраховка за професионална
отговорност по чл.171 от ЗУТ, по реда и условията на Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането
и строителството.
Доказва се с представянето на валидна застрахователна полица за
професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, съгласно чл. 5, ал.
2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителство за обекти, попадащи
в обхвата на строежи I категория. Участникът трябва да има
изпълнена през последните три години, считано до изтичане на
крайния срок за представяне на оферти най-малко една услуга с
предмет: обследване на строежи за установяване на
характеристиките му, и/или съставяне на технически паспорти
и/или упражняване на строителен надзор и/или проектиране на
сгради.Доказва се с представянето на декларация-справка по
образец и доказателства за извършените услуги по смисъла на чл.
51, ал. 4 от ЗОП. Обследването на строежите следва се извърши по
реда на чл.176в от ЗУТ, а именно: 1. от консултант, получил
Удостоверение за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1
от ЗУТ или 2. от проектанти от различни специалности с пълна
проектантска правоспособност.Участникът трябва да осигури
минимум следния екип, който да бъде ангажиран в изпълнението на
поръчката и да отговаря на следните изисквания:
-Лице за изпълнение на обследване и упражняване на технически
контрол на част „Конструктивна" с приложени за него заверени
копия на валидно Удостоверение, удостоверяващо вписването на
лицето в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране,
или в еквивалентен Списък или регистър, поддържан от компетентен
орган в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава
- страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
-5 бр. правоспособни лица, включени в списъка, приложение към
издаденото Удостоверение, за изпълнение на дейностите по чл.
166, ал. 1, т. 1, чл. 176а, ал. 1 и чл. 176в, ал. 1 от ЗУТ, по
следните части: - „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и
климатизация (ТОВК)", „Електрическа" (Ел),
„Архитектурна" (Арх.), „Строително-конструктивна" (СК),
УНП: 971bc2eb-252c-437a-806e-3a481012594d
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„Водоснабдяване и канализация" (ВК), и „Пожарна
безопасност" (ПОЖБ) или еквивалент.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
ОО = 0,7 *Т + 0,3*Ц, приложима към всеки участник, където:
ОО - Обща оценка;
Т - Оценка на Техническото предложение;
Ц - Оценка на Ценовото предложение.
Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100
т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира
на първо място.
Срок за получаване на офертите
Дата: 01/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата следва да се депозира най - късно до 17:00 на
01.10.2014г.Съгласно чл. 101б, ал.1, т.6 от ЗОП отварянето и
разглеждането на представените оферти ще се извърши на
02.10.2014г., в сградата на Община Монтана от14:00 при условията
на чл.68, ал.3 от ЗОП. Образците към настоящата покана са на
разположение на участниците на адреса на Профила на купувача.
Информация относно движението на обществената поръчка ще се
публикува по реда на публикуване на публичната покана на
интернет адреса на Община Монтана. Съдържанието на офертата се
представя в запечатен непрозрачен плик върху който се отбелязва:
наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон,
факс, e-mail и описание на поръчката по Раздел II от настоящата
публична покана. Преди сключване на договор класираният на първо
място участник представя следните документи: документи издадени
от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по
чл.47, ал.1 т.1; декларации за липса на обстоятелствата по
чл.47, ал.5

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/09/2014 дд/мм/гггг
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