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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: 477 от дата 30/06/2014
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
гр. 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
„Укрепване на десен бряг на р. Искър при спортна зона, Община
Мездра”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
45262620

Доп. предмети

45240000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Общата дължина на стената предмет на настоящата поръчка е 88 м.
и съгласно одобрения инвестиционен проект, представлява
доизграждане на стена №3 с дължина 47 м. и изграждане на 41 м.
от стена №4 по одобрен инвестиционен проект.
Прогнозна стойност
(в цифри): 94054.17 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания за икономически и финансови възможности. 1
Валидна застрахователна полица на „Застраховка за професионална
отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1
от ЗУТ покриваща изискванията за обекти първа категория. 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) В
случай на участници-обединения, изискването по настоящата точка
се отнася за членовете на обединението, подлежащи на
задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който
ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за
него.
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 200000,00
(двеста хиляди) лева без вкл. ДДС.При наличие на подизпълнител,
изискването се прилага съответно, според процентното участие на
подизпълнителя, като посочените по-горе стойности за минимален
общ оборот за трите години, се умножава по процента на участие
на подизпълнителя.
.3. специализиран оборот от строителство през 2011 г., 2012 г. и
2013 г. в размер не по – малък от 150000,00 /сто и петдесет
хиляди/ лева без вкл. ДДС. LПри участие на обединения, които не
са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към
обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединението.LКогато по обективни причини
кандидатът или участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя
приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи
запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които
разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.
Минимални изисквания за технически възможности.1 Участникът
следва да притежава: .1.1. Валидни Сертификати за управление на
качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO
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14001 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или
агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. При
участие на обединения, изискването се прилага най-малко за
водещия съдружник.
.1.2. Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден талон
към него, удостоверяващ правоспособност за изпълнение на строежи
четвърта група, първа категория или по – висока. Чуждестранните
лица представят документ, удостоверяващ правото да извършват
дейността, съгласно националното си законодателство. 2.
Участникът трябва да притежава следната собствена или наета
техника или еквивалентна: - автокран – 10 тона – 1 бр.;
колесен или верижен багер – 1 бр.; комбиниран багер – 1 бр.;
фадрома – 1 бр., бордови самосвал до 8 т – 1 бр.; бордови
самосвал до 25 т – 1 бр., бетоновози – 2 броя, бетонпомпа – 1
брой.3. Участникът следва да е изпълнил професионално и в
съответствие с нормативните изисквания един или повече договора
за СМР/строително монтажни работи/ на обекти с предмет сходен с
предмета на настоящата поръчка, на обща стойност не по – малка
от стойността на настоящата поръчка без включен ДДС. Минимални
изисквания за професионална кварификация и опитЗа 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 документацията. - Ръководител на обекта
и Координатор по безопасност и здраве.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
„Икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели:1.
Срок за изпълнение с относителна тежест от 20 %/точки; 2. Цена
за изпълнение с относителна тежест от 50%/точки; 3.Техническо
предложение с отоносителна тежест 30 %/точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/07/2014 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 по настоящата покана и техническия
проект са качени на сайта на Община Мездра в Профил на купувача.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/07/2014 дд/мм/гггг
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