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Версия за печат

00222-2012-0001

I. II. IV.

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно
ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ:ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

Наименование, адреси и лица за контакт
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", бул. Брюксел No 1, За: Марагарита Станева, Република
България 1540, София, Тел.: 02 9371658, E-mail: margarita.staneva@bulatsa.com, Факс: 02 9803864
Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"
Общ адрес на възлагащия орган: www.bulatsa.com.

I.1)

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност на възложителя
Друг: управление на въздушното движение

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Изготвяне на работен проект за реконструкция на Технически блок и Летищна контролна кула (ЛКК) на ЛЦ за ОВД Бургас

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12

Място на изпълнение: България
Код NUTS:

II.1.2)

Кратко описание на поръчката
Дейностите по предмета на поръчката включват: • Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на Технически блок и
Летищна контролна кула (ЛКК) на ЛЦ за ОВД Бургас • Оказване на съдействие на възложителя при подаване на документи за
издаване на разрешението за строителство. Проектът трябва да бъде изготвен в небходимия обем, в съответствие с Наредба № 4
от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и изискванията на възложителя, определени в
документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.3)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
71315000

Описание:
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

ІІ.1.4)

Обособени позиции
НЕ

ІІ.1.5)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ

ІІ.1.6)
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РАЗДЕЛ ІIIЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
Сградата се състои от две конструктивно свързани тела - ниско и високо, чиято форма и размери се определя от основните им
функции. Ниското тяло – техническия блок е изградено на три етажа, един подземен и два надземни. Носещата конструкция е
монолитна стоманобетонова, скелетна. Строителството и е изпълнявано на два етапа. В ниското тяло се помещават технически
помещения осигуряващи дейността на ЛЦ за ОВД-Бургас и административни помещения. Високото тяло е изградено на осем
етажа, един подземен и седем надземни. Носещата конструкция е монолитна стоманобетонова, като до нивото на второто
надземно ниво е конструктивно свързана с тази на ниското тяло. На последното ниво е разположена опреративната зала на
летищната контролна кула, а на по-ниските етажи технически помещения, осигуряващи нейната работа. Връзката между
етажите се осъществява от монолитно стълбище, преминаващо през всичките етажи на високото тяло. Общата застроената площ
е 409 м2, разгъната застроена площ възлиза на 1840,90 м2, а застроен обем - 4218 м3. Етажната височина на сутерена е 3м, а на
надземните етажи - 4м. Въз основа на експертна оценка от 2008 г. за състоянието на носещата конструкция на „Технически блок
с Летищна контролна кула” на ЛЦ за ОВД-Бургас и препоръките в техническия паспорт на сградата, изготвен през октомври
2009 година е възложено и изпълнено предварителното проучване за установяване на състоянието на сградата и изготвяне на
задание за реконструкция на сградата.

ІІ.2.1)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)
Срок на изпълнение в дни
60

Условия свързани с изпълнение на поръчкатаІІІ.1)
Изискуеми депозити и гаранции
1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1. Гаранцията за участие в процедурата e в размер на 500
(петстотин) лева. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова
сметка на ДП „РВД”: "УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 1,
Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414. Като основание за внасяне на сумата, в
платежния документ трябва да се посочи номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията. б)
оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, съгласно формата представена в Образец № 1 от
настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. 1.2. Гаранцията
за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 28 и чл. 29 от НВМОП. 2. Условия и
размер на гаранцията за изпълнение на договора 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от крайната
цена на договора без ДДС и може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по банковата сметка
на ДП „РВД”: "УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Банков
код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414. В платежния документ трябва да се посочи, като
основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за което се внася гаранцията.
б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя, съгласно формата представена в
Образец № 7 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след след получаването на разрешение за
строеж. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на
проекто-договора.

ІІІ.1.1
)

Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Съгласно условията на проекто-договора

ІІІ.1.2
)

Условия за участиеІІІ.2)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Декларациите, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2,
т.2, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 2. Копие от валидна застраховка за професионална
отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ заверено с подпис и мокър печат „вярно с оригинала”.

ІІІ.2.1
)

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: .
Минимални изисквания: .

ІІІ.2.2
)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

Срок за получаване на документация за участие
Дата: 07.03.2012 г. Час: 16:00

Срок за получаване на оферти
14.03.2012 г. 16:30

Дата: 15.03.2012 г. Час: 14:00
Място
ЕЦ за УВД, София 1540, бул. Брюксел No1

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на физическите лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност по
всички части на инвестиционното проектиране, придружен с копия на удостоверенията за проектантската им правоспособност.
2. Декларация, съдържаща списък с проектирани обекти първа категория през последните 3 години (2008, 2009 и 2010) от
членовете на проектантския екип, отговорен за изпълнение на поръчката, с приложени копия от Разрешениs за строеж.
Минимални изисквания: 1.1. Проектантския екип на участника, отговорен за изпълнение на поръчката, трябва да включва
проектанти по всички необходими части на проекта, притежаващи пълна проектантска правоспособност. 1.2. Проектантите по т.
1.1 по-горе да са участвали в проектиране на поне 2 (два) обекта първа категория през последните 3 години (2008, 2009 и 2010).

ІІІ.2.3
)

Запазени поръчки
НЕ

ІІІ.2.4
)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)
За изпълнението на услугата се изисква определена професия
ДА

ІІІ.3.1
)

Нормативни разпоредби
пълна проектантска правоспособност

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата
ДА

ІІІ.3.2
)

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открит конкурс

ІV.1.
1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

ІV.2.
1)

Ще се използва електронен търг
НЕ

ІV.2.
2)

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯIV.3)
Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.
2)

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 22 от 25.02.2011 г. 
Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)ІV.3.

3)

Платими документи
НЕ

ІV.3.
4)
Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3.
5)

Срок на валидност на офертитеIV.3.
6) Срок в дни

90

Условия при отваряне на офертитеIV.3.
7)

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНООБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл.
38, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и при отваряне на ценовите оферти

Допълнителна информация
Документацията за участие в процедурата е достъпна на интернет страницата на Възложителя www.bulatsa.com

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@
cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.
1)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@
cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.
3)

Дата на изпращане на настоящото обявление
24.01.2012 г. 

VI.5)


