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: ________
Изходящ номер: ЗОП-27А от дата 23/07/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Монтана
Адрес
ул. Извора №1
Град
Пощенски код
Монтана
3400

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
на горния адрес
096 394227
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Калин Каменов
E-mail
Факс
kali_monti@abv.bg
096 300462
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

Кратко описание
„Разширение на Гробищен парк – II етап”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Доп. предмети

УНП: 5ed4d058-02a0-44d2-b774-d06e4b66dd70

Осн. код
45111213

Услуги

Доп. код (когато е приложимо)

45111220
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Предмета на възлагане в настоящата поръчка в основната си част
представлява почистване на терени от храстова и дървесна
разтителност, разриване и почистване от земни маси и почистване
на остатъци от сгради при спазване на всички съпътстващи
технологичния процес изисквания и последователност на операции.
Поръчката ще се изпълнява въз основа на указания дадени от
Възложителя.
Прогнозната стойност на поръчката е 96 000 лв. с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 96000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
В обществената поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения.
В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението
сключват нотариално заверено споразумение. В него те трябва да
определят едно лице, което да подаде офертата, да подпише
документите, които са общи за обединението, да представлява
обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в
състава на обединението след подаването на офертата.
Споразумението следва да бъде с нотариална заверка на подписите
и се представя в оригинал или нотариално заверено копие.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, изискванията посочени по-долу се
прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работата на
подизпълнителите е допустимо само ако участникът приеме, че
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените
подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. За
целта изпълнителят подписва Декларация по образец.
При участие на подизпълнители, те подават същите документи,
които се подават от участника за позицията, за която участват.
Участникът следва да отговаря на нормативно установените
изисквания, посочени в чл. 47, ал. 9 от ЗОП. За доказване на
тези изисквания, участникът следва да представи декларации (по
образец) за липсата на обстоятелствата по горецитирания член от
ЗОП.
Минимални изисквания към участниците:
1. Участникът трябва да притежава валидна застрахователна полица
за „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и
строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, със срок на валидност
не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на
валидност на офертата, която застраховка следва да покрива
вреди, причинени от други участници в строителството и/или на
трети лица, вследствие на непоравомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията им.
2. Участникът следва да има регистрация в Централния
професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата
УНП: 5ed4d058-02a0-44d2-b774-d06e4b66dd70
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на строителите, която да му позволява извършването на
строителните работи, предмет на настоящата поръчка или
еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в
съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава
– страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
3. Участникът трябва да разполага със следното минимално
техническо оборудване за изпълнението на поръчката:
3.1. Багер (колесен или верижен) – 1 брой.
3.2. Самосвал – 3 броя.
3.3. Миничелен товарач – 1 брой.
3.4. Булдозер – 1 брой.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Определя се съотношението между най-ниския сбор от единични
предложени цени, констатирана от комисията при отварянето на
всички предложения, към предложения сбор от единични цени, даден
от участник.
Срок за получаване на офертите
Дата: 04/08/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1. Приложение № 1 - Административни сведения;
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
3. Копие от регистрация по ЗДДС (когато е приложимо);
4. Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
5. Приложение № 3 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП;
6. Приложение № 4 – по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
7. Приложение № 5 - за използване на подизпълнител по чл.56,
ал.1, т.8 от ЗОП
8. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие на
подизпълнител(ако е приложимо);
9. Приложение № 7 – Списък-декларация на договорите за
строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години по
чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП;
10. Приложение № 8 – Декларация за приемане на условията в
проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;
11. Приложение № 9 – Списък-декларация за техническото
оборудване, с което разполага участникът по чл.51, ал.1, т.3 и
т.9 от ЗОП;
12. Приложение № 10 – Техническо предложение;
13. Приложение № 11 – Ценово предложение;
14. Приложение № 12 – Проект на договор;
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис
„Разширение на Гробищен парк – II етап” на ръка всеки работен
ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или се изпраща по пощата на адрес:
3400 Монтана, ул. "Извора" №1, Община Монтана. Съгласно чл.
101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП, отварянето на представените оферти ще
се извърши на 05.08.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Община
УНП: 5ed4d058-02a0-44d2-b774-d06e4b66dd70
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Монтана, при условията на чл. 68,ал. 3 от ЗОП (отварянето на
офертите е публично и на него могат да присъстват участниците
или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и др. лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата на Община Монтана).

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/08/2015 дд/мм/гггг

УНП: 5ed4d058-02a0-44d2-b774-d06e4b66dd70
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