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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: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 149 от дата 05/03/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Мездра
Адрес
ул. "Христо Ботев" №27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Община Мездра
0910 92116
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова
E-mail
Факс
mezdra@mail.bg
0910 92523
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mezdra.bg
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
Предвижда се изграждане и оборудване на две спортни площадки комбинирана за минифутбол и баскетбол и за тенис, в VІ-ти
участък на обект «Паркоустройство и благоустройство на ул. «Ал.
Стамболийски» гр. Мездра". Подробното описание и пълния обем на
дейностите е изчерпателно описан в представения технически
проект съдържащ части: „Геодезия”, „Конструктивна”,
„Електрическа”, „Паркоустройство /Ландшафна архитектура/”, „ПБЗ”
и „ПБ” и количествено-стойностни сметки
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
УНП: e92a690e-280b-494f-97b4-47b0db507a9c

Осн. код
45236100

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Пълния обем на дейностите е изчерпателно описан в представеният
проект съдържащ части: „Геодезия”, „Конструктивна”,
„Електрическа”, „Паркоустройство /Ландшафна архитектура/”, „ПБЗ”
и „ПБ” и количествено-стойностни сметки
Прогнозна стойност
(в цифри): 166666.67 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всички СМР трябва да бъдат изпълнени качествено и при спазване
на технологичните правила за този вид дейност. Вложените
материали при извършване на предмета на поръчката, включително
строителните и монтажни работи да отговарят на техническите
изисквания към строителните продукти съгласно “Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда
на същата наредба.
Изискуеми документи и информация:
5.1.1 Валидна застрахователна полица на „Застраховка за
професионална отговорност на участниците в строителството” по
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
5.1.2 Минимален документално доказан общ оборот от дейността или
доход общо за предходните три приключени финансови години (2011,
2012 и 2013 г.), в размер равен или по-голям от 450000,00
(четиристотин и петдесет хиляди) лева с вкл. ДДС.
5.1.3. Реализиран общ оборот от дейности по изпълнение на
строително ремонтни работи на обекти с обществено предназначение
през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в размер не по – малък от
400000,00 /четиристотин хиляди/ лева с ДДС.
5.2 Минимални изисквания за технически възможности.
5.2.1 Участникът следва да притежава:
5.2.1.1. Валидна застрахователна полица на «Застраховка за
професионална отговорност на участниците в строителството» по
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай на изтичане на срока на
валидност на представената застраховка преди влизане в сила на
решението на възложителя за избор на изпълнител на настоящата
обществена поръчка, изпълнителят се задължава да поднови същата.
За гарантиране на това задължение, участникът представя
декларация (Образец №14)
5.2.1.2. Валидни Сертификати за управление на качеството ISO
9001, система за управление за околната среда ISO 14001 или
еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството или еквивалентни на тях.
5.2.1.3. Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден талон
към него, удостоверяващ правоспособност за изпълнение на строежи
първа група, пета категория или по – висока. Чуждестранните лица
представят документ, удостоверяващ правото да извършват
дейността, съгласно националното си законодателство.
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5.2.2. Гаранционния срок за строителните и монтажни работи – да
не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно
изискванията на Наредба №2/2003г. на МРРБ.
5.3. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата
по настоящата процедура, участникът следва да осигури за
изпълнението на поръчката ключови експерти и специалисти, наети
по трудово правоотношение, които да отговарят на изискванията на
Възложителя, посочени в настоящата покана, /Заб. Изискването за
доказване наличието на
трудовоправна връзка не се отнася за ключов експерт Координатор
по безопасност и здраве (КБЗ)/, както следва:
- Ръководител на обекта – образование строителен инженер или
строителен техник с професионален опит от минимум 5 години
трудов стаж по специалността.
- Координатор по безопасност и здраве - притежаващ
сертификат /удостоверение/ за придобита правоспособност/завършен
курс/ .
Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните
изисквания ще бъдат оставени без разглеждане!
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Срок за изпълнение с относителна тежест от 10 %/точки; 2.
Цена за изпълнение с относителна тежест от 50%/точки;
3.Техническо предложение с отоносителна тежест 40 %/точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 14/03/2014 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:
Цялата документация за обществената поръчка е публикувана в
профила на купувача на официалния сайт на Община Мездра www.mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/03/2014 дд/мм/гггг
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