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Версия за печат

00864-2012-0002
I. II. IV.
BG-Исперих: 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 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Община Исперих, ул. "Дунав" №2, За: Невин Скендер, РБългария 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg,
Факс: 08431 2184
Място/места за контакт: Заместник кмет
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения
адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Изготвяне на технически проекти за обекти общинска собственост на Община Исперих”, както следва:1. „Изграждане на
център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” в гр. Исперих; 2. „Реконструкция и
ремонт на обредна зала в гр. Исперих”; 3. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 1
„Щастливо детство” гр. Исперих; 4. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3 „Мечо пух ”
гр. Исперих; 5. „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в гр. Исперих”.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Исперих
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Изпълнителят следва да изготви технически проекти за обекти общинска собственост на Община Исперих, както следва:1.
„Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” в гр. Исперих; 2.
„Реконструкция и ремонт на обредна зала в гр. Исперих”; 3. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ № 1 „Щастливо детство” гр. Исперих; 4. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3
„Мечо пух ” гр. Исперих; 5. „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в гр. Исперих”.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71000000
Описание:
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Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
„Изготвяне на технически проекти за обекти общинска собственост на Община Исперих”, както следва:1. „Изграждане на
център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” в гр. Исперих; 2. „Реконструкция и
ремонт на обредна зала в гр. Исперих”; 3. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 1
„Щастливо детство” гр. Исперих; 4. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3 „Мечо пух ”
гр. Исперих; 5. „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в гр. Исперих”.
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
2
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1 Изискуеми депозити и гаранции
) Гаранциите се представят в една от следните форми: • депозит на парична сума по сметка на Възложителя; • банкова гаранция в
полза на Възложителя. Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие,
съответно за изпълнение. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе в касата на Община Исперих
или по банков път по IBAN BG 55IORT81163300500000.Гаранцията за участие е 1400 (хиляда и четиристотин) лева - Гаранцията
за изпълнение се определя от Възложителя в размер на 3% от стойността на договора без ДДС и се представя от Изпълнителя
преди подписването му.
ІІІ.1.2 Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
) съгласно договор
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1 Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
) Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец, в която следва да посочи ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително
се посочва представляващият; 2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал. 2, т.2 от ЗОП; 3.Декларация
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал. 2, т.1 , т.3 от ЗОП; 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл.47, ал.5 от ЗОП ; 5.Декларация за приемане клаузите на проекта на договора; 6.Документ за внесена гаранция за участие. 7.
Копие на документа за закупена документация; 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2 Икономически и финансови възможности
) Изискуеми документи и информация: 1.) Заверено копие от баланса и отчета на приходите и разходите на участника за
последните три финансово приключили години (2009, 2010 и 2011 г.) оформени съгласно ЗС. 2.) Декларация за общия оборот и
оборота от дейности в областта на предмета на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1. Участникът да покрие следния минимален изискуем оборот (приход) за
2009, 2010 и 2011 г. - не по-малък от 140 000 (триста хиляди) лева без ДДС общо за трите години.
ІІІ.2.3 Технически възможности
) Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са
изпълнени: 1.Участникът в откритата процедура трябва да представи списък на изпълнените договори със сходен предмет на
дейност, през последните три (2009г., 2010г. и 2011г.), придружен с референции/препоръки. В случай, че участникът участва
като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посоченото по – горе изискване се прилага за обединението
(консорциум и др.) като цяло, 2. Участниците трябва да притежават “Застраховката за професионална отговорност” съгласно чл.
171 ЗУТ на участниците в проектирането и строителството”, която да отговаря на категорията строеж по обекта на поръчката; В
случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, “Застраховката за професионална
отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ следва да притежава всеки един член от обединението/ консорциума. Изискването се отнася
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и за подизпълнителите.
Минимални изисквания: Участникът трябва задължително да разполага с проектант/и , които да имат професионален опит в
проектирането на инвестиционни обекти минимум 5 (пет) години; да притежават пълна проектантска правоспособност съгл. чл.
230 от ЗУТ и ЗКАИИП; Да притежават застраховка „Професионална отговорност” по чл.171 ЗУТ; Участникът има възможност
да предложи проектанти за всяка отделна част от заданието, но при горните условия. Когато участникът е установен /
регистриран извън Република България се представя списък на експертите съгласно приложения към документацията Образец, а
документите доказващи образователната и професионална квалификация съгласно законодателството на държавата, където е
установен / регистриран участника, също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на
български език В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по –
горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
) ДА
Нормативни разпоредби
ЗУТ,ЗКАИИП, подзаконови нормативни актове свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради.
ІІІ.3.2 Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за
) изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1. Вид процедура
1) Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2. Критерии за оценка на офертите
1) Най-ниска цена
IV.3) Административна информация
ІV.3. Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП)
3) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.04.2012 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане
на касата на Община Исперих или по банкова сметка на община Исперих
ІV.3.
4)
IV.3.
6)

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2012 г. Час: 12:00
Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3. Срок на валидност на офертите
7) Продължителност в дни
60
IV.3. Условия при отваряне на офертите
8) Дата: 03.05.2012 г. Час: 13:00
Място
Заседателна зала на Община Исперих
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
1) Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@
cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4. Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
3) КЗК, бул. "Витоша", РБ 1000, София, Тел.: 08431 2006
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
30.03.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
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