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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4703
Поделение: ________
Изходящ номер: ПР-2 от дата 24/01/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Хандбален клуб "Локомотив"
Адрес
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №43
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Хандбален клуб "Локомотив"
0910 92264
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Любен Боянов Костов
E-mail
Факс
uben_kostov@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на поръчката е: Текущ ремонт на спортната настилка на
спортната площадка в двора на СОУ „Иван Вазов” гр. Мездра
включващ изграждане на лекоатлетическа писта, тенис и хандбално
игрище, сектор за висок скок и сектор за дълъг скок, подробно
описани в Количествена сметка.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45000000
Осн. предмет
Доп. предмети
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Предвижда се цялостен демонтаж на съществуващата компрометирана
спортна настилка. Подготовка на основатачрез машинно шлайфане и
почистване на остатъчно лепило. Нова бетонова основа армирана с
дебелина 10 см., машинно шлайфана. Секторите за дълъг и висок
скок трябва да се изградят първо с нов бетон/асфалт който да е
защитен срещу капилярна влага. Зоната на лекоатлетическата писта
в частта виражи трябва да има едностранен напречен наклон от 1
%, с оето ще се постигне чрез направа на полимерна замазка / ПУ
биндер и мозайка. Хандбалното игрище ще има игрални размери
20/40 метра, а тенис игрището е с размери 23,77/10,97 метра.
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА Тя се състои от кръгова писта с три
коридора. Ширината на коридорите е стандартна съгласно
изискванията на ИААФ. Тя има два прави участъка с дължина 61,3
м., два виража с дължина по първи коридор 26,85 м. Радиусът на
кривата е 10 м. Общата дължина на пистата по първи коридор е
185,31 м. Ще се изпълнят зони за старт 60 м и финал, като
правият участък ще е маркиран за права дисциплина от 60 м.
Наклонът на пистата в кривата е напречен към първи коридор и е в
размер на 1 %. СЕКТОР ЗА ВИСОК СКОК Секторът за висок скок се
състои от правоъгълен сектор в източната част на площадката на
долното ниво, като се състои от зона за засилване във формата на
полукръг, зона за отскок и зона за приземяване. Състои се от
полукръг с диаметър 18,5 м, позволява засилване от всяка посока
към скочище с макс.размер 6 х 4 м. СЕКТОР ЗА ДЪЛЪГ И ТРОЕН СКОК
Секторът за дълъг скок се състои от два коридора за разбег с три
дъски за отскачане, както и пясъчник , ограден с бетонов бордюр.
Спазени са необходимите разстояния и дължини за разбег, които в
случая ще се минимум 45 м. 1=Зона за приземяване / валидно и за
троен скок / За по-голямата сигурност на атлетите, пясъкът
трябва (за да няма втвърдяване в резултат от намокряне) да бъде
пресят речен или чист кварцов пясък без органични примеси.
Максимален размер на зърното 2мм, като не повече от 5% по маса
да бъдат с размер по-малък от 0,2мм.Периметърът на зоната за
приземяване е изработена от гумен профил, изъплнен на място
върху бетоновия бордюр.
2.Зона за разбег. Зоната за разбег е с дължина мин. 45 м.до
дъските за отскачане за дълъг и съответно за троен скок.
Разположението на дъската за начало на скока, елементите за
троен скок са същите както при дългия скок. За международни
състезания се препоръчва дъската за начало на скока да е на не
повече от 13м за мъже и 11м за жени от близкия край на зоната за
приземяване. За други състезания, това разстояние трябва да бъде
съобразено с нивото на състезанието. ХАНДБАЛНА ПЛОЩАДКА и ТЕНИС
НА КОРТ В средната зона, между двата прав иучастъка н
алекоатлетическата писта се разполагат последователно хандбално
игрище и таков аза тенис на корт. Те са със стандартни размери
40 х 20 м за хандбал и 23,77 м 10,97 м.за тенис корт. Същите ще
са разчертани съгласно изискванията на IHF и ITF за провеждане
на официални прояви. Спазени са необходимите отстояния. С цел по
–добро визуално възприемане на спортните площадки те са отделени
цветово в червено и зелено. За онагледяване на спортните прояви
по хандбал и тенис на корт се предвижда използването на подвижно
електронно табло, разположено на стойка-тринога.
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Количествата са подробно описани в приложената към
документацията количествена сметка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 263588.40 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Икономическо и финансово състояние
1.1.Всеки участник трябва да е реализирал общ оборот от
извършени СМР за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в
размер не по-малък от 750000 лв. (седемстотин и петдесет хиляди)
без ДДС и оборот от сходни дейности не по-малък от 520000 лв.
(петстотин и двадесет хиляди лева) без ДДС. 2. Наличие на
валидни застрахователни полици за застраховка „Професионална
отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ на участника и на всеки от
подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, валидни към
датата на отваряне на офертите; в случай, че участникът е
обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря
всеки член на обединението - доказва се със заверено копие на
застрахователна полица
2. Технически възможности и/или квалификация на участниците
2.1. През последните три години, считано от датата определена
като краен срок за подаване на офертите, участникът трябва да са
изпълнил успешно не по-малко от 3 (три) договора за СМР със
сложност, обем и предмет, сходни с предмета на настоящата
поръчка и за изпълнението им да представят положителни
референции от възложителите. 2.2. Наличие на координатор по
безопасност и здраве при извършване на СМР с най-малко три
години трудов стаж на тази позиция; 2.3. Наличие на минимум 1
(един) броя технически правоспособни лица, които да извършват
техническо ръководство на строежите със съответната квалификация
по чл.163а, ал.2 – 4 от ЗУТ, с най-малко три години опит на тази
позиция; 2.4. Участникът да разполага в екипа си със специалисти
за обезпечаване на предвидените в поръчката строително-монтажни
работи. 2.5. В случай, че участникът е обединение, на
изискването по предходните точки трябва да отговаря обединението
като цяло. 2.6. Участникът следва да има внедрена система за
управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки, с
обхват на сертификация, сходен с предмета на настоящата поръчка.
За доказване на това изискване участникът представя заверено
копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват,
сходен с предмета на поръчката. 2.7. Участникът следва да има
внедрена система ISO 14001:2004 или еквивалентна за опазване на
околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката. За
доказване на това изискване участникът представя заверено копие
от сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на
околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката. 2.8.
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнението на строежи І група, ІV
категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, и да
притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на
строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. или съответен
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регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен
документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи
на изпълнение на строежи четвърта категория. (чл. 3, ал. 2 от
Закона за камарата на строителите). 2.9. Участникът трябва да
представи оторизационно писмо от производителя на настилката,че
участникът е квалифициран и има право да предлага и полага
оферираната настилка – доказва се с оригинал или заверено копие;
Към оторизационното писмо се представят : Сертификат по Клас 1
и Клас 2 от ИААФ на предлаганата настилка; Протокол за
изпитване на настилката или еквивалентен доказващ спортнотехнически характеристики на лекоатлетическата настилка.
Протокол за Горимост – реакция на огън съгласно DIN EN ISO 11925
– 2 или еквивалентен стандарт. 2.10. Участникът следва да
притежава необходимата техника и ресурси, обезпечаващи
изпълнението на поръчката.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
-П1 – Предложена цена 40 т.
-П2 – Срок за изпълнение - 30 т.
-П3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 30 т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 04/02/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията за участие, образците и всички допълнителни
документи, участниците могат да разучат и свалят от официалния
сайт на Община Мездра www.mezdra.bg - профил на купувача

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/02/2014 дд/мм/гггг
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