BG-Вършец
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Вършец, бул. "България" № 10, За: Антон Димитров Тошев, Република
България 3540, Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshets @ mail.bg, Факс:
09527 2323
Място/места за контакт: Общинска администрация - Вършец
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: varshets.bg.
Адрес на профила на купувача: varshets.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажни
работи на два обекта описани, както следва: 1. „РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЪРШЕЦ”, Финансиран със
средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР). 2. „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в
гр.Вършец”, Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71521000
Описание:
Строителен надзор по време на строителството
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обема на услугата е извършване на строителен надзор по време на изпълнение на
строително-монтажните работи до издаване на резрешение за ползване на на
цитираните два обекта: 1.„РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЪРШЕЦ”, Финансиран със средства от структурните
фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР),
подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
2. „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр.Вършец”,
Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР)
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
56938 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана

NUTS:
BG312
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
За изпълнение на обществената поръчка кандидатите следва да отговарят на следните
минимални изисквания: 1. Да притежават валиден лиценз при условията на чл.166, ал.2
във връзка с ал.1 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 2.Да представят
действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и следващите от ЗУТ;
3. Да представят удостоверение за членство в БААИК; 4. Да притежават сертификат за
внедрена система на качеството ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката; 5. Да
представят удостоверение за липса за наложени санкции от ДНСК за нарушуния по
ЗУТ: 6. Да представят декларация за приемане клаузите на договора; 7. Да представи
попълнен и парафиран проект на договор; 8. При сключване на Договор определения за
изпълнител участник следва да представи документи издадени от компетентен орган за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за
липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП/. Образците по процедурата могат да
бъдат намерени на сайта на Община Вършец - varshets.bg.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ Настоящата
методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи
начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи
изпълнителят на обществената поръчка. Класирането на офертите по обекта на
процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите
по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока
комплексна оценка. 1. Критерий за определяне на изпълнител: ИКОНОМИЧЕСКИ
НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 2. Показатели за оценяване: (П) оценка на предложението за
неоснователен отказ за изпълнение на възложената работа в съответствие с
изискванията на Възложителя, заложени в Проекта на Договор, но не повече от 10%.
(Ц) оценка на предложената цена за изпълнение Забележка: Предложения по
показателите (П) и (Ц) , надхвърлящи пределните стойности, указани от Възложителя
не се допускат до оценяване. 3. Комплексна оценка Комплексната оценка представлява
съвкупност от относителната тежест на оценките по двата показателя (П) и (Ц) : (П) =
тежест 30 % (Ц) = тежест 70 % Въз основа на определените оценки, крайната оценка на
всеки кандидат се изчислява по следната формула Комплексна оценка (КО) = (П*0,30)
+ (Ц*0,70) (П) = 100 точки, максимална стойност (Ц) = 100 точки, максимална стойност
Забележка: *Знакът „*” между скобите във формулите е знак за аритметично
умножение *Знакът „/” между скобите във формулите е знак за аритметично деление. 4.
Указания за определяне на оценката по всеки показател: Оценка на предложената цена
за изпълнение: Ц = ПЦ - | ЦСр.- Ц уч| х 100 ПЦ Където: Ц е оценка на предложената
цена за съответната обособена позиция за изпълнение на участника Ц уч. е
предложената цена на участника за съответната обособена позиция ПЦ е пределна цена
определена за СН за съответната обособена позиция ; за обособена позиция 1 - 27984,00
лева; за обособена позиция 2 - 28954,00 лева; ЦСр е средно аритметичната стойност от
предложените от участниците цени за съответната обособена позиция . ( ЦСр.- Ц уч) при изчисляване на (Ц) се взема абсолютната стойност на израза. Оценка на
предложението за неоснователен отказ за изпълнение на възложената работа: П =
предложен от участника % за неоснователен отказ x 100 макс. предложен % за
неоснователен отказ Комплексната оценка: КО = (П*0,30) + (Ц*0,70)
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
27/03/2012 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТМЕНЯ ПУБЛИКУВАНАТА ПУБЛИЧНА
ПОКАНА ПОД №1101-14 ОТ 15/03/2012г. Офертата трябва да съдържа следните
документи: 1. Административни сведения с подпис и печат на участника /оригинал/; 2.
Единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Декларации от участника за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 , т.1, т.2, т. 3,
т.4 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т. 4 или
ал. 5 от ЗОП водят до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на
обществената поръчка; 4. Действаща застраховка за професионална отговорност по
чл.171 и следващите от ЗУТ; 5. Удостоверение за членство в БААИК; 6. Сертификат за
внедрена система на качеството ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката; 7.
Удостоверение за липса за наложени санкции от ДНСК за нарушуния по ЗУТ: 8.
Издаден Лиценз при условията на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за
устройството на територията и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на
консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор; 9. Декларация за приемане клаузите на договора;
10. Попълнен и парафиран проект на договор; Непредставянето на някои от изброените
по-горе документи и образци е основание за отстраняване на кандидатите . Образците
по процедурата могат да бъдат намерени на сайта на Община Вършец - varshets.bg.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
27/03/2012

