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Версия за печат

01334-2012-0005

I. II. IV.

BG-Варна: 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 ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ:ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Летище Варна, За: Петранка Костова, Република България 9000 9000, Варна, Тел.:
052 573588, E-mail: petranka.kostova@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna-airport.com.
Адрес на профила на купувача: http://varna-airport.bg/RecentInformation/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx.

I.1)

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.

Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
летищни дейности

I.2)

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Изготвяне на работен проект за Нова административна сграда на Летище Варна

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Летище Варна
Код NUTS: BG331

II.1.2)

Настоящото обявление е за:
Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката
Изготвяне на работен проект за Нова административна сграда на Летище Варна

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71315000

Описание:
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции
НЕ

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
Изготвяне на работен проект за Нова административна сграда на Летище Варна

ІІ.2.1)
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РАЗДЕЛ ІIIЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Опции
НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)
Срок на изпълнение в месеци
12

Условия свързани с изпълнение на поръчкатаІІІ.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие в размер на 1400.00 (хиляда и четиристотин) лева; Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на
договора; Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по следната сметка: IBAN: BG 37 CECB
9790 1073 2533 01 и BIC: CECBBGSF при банка ЦКБ АД - клон Варна; Условията на гаранцията са съгласно документацията за
участие.

ІІІ.1.1
)

Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Съгласно изискванията, заложени в документацията за участие и постигнатите договорености по време на преговорите.

ІІІ.1.2
)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/
или юридически лица
Възложителят може да изиска създаването на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на
физически и/или юридически лица с учредяване и регистрация, извършени в срок за учредяване на гаранцията за изпълнение.

ІІІ.1.3
)

Условия за участиеІІІ.2)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заглавна страница на заявлението за участие по образец; 2. Списък на документите,
съдържащи се в заявлението, подписан от представляващия кандидата (по образец); 3. Документи, удостоверяващи
правосубектността на кандидата: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 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; За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от
съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод; Споразумение/
договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът
за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално
заверено копие. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението;
4. Копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 5. Нотариално заверено пълномощно за подписване на
заявлението (оригинал), в случай, че кандидатът се представлява от трето лице; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.
47, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал); 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.
1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал); 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
(оригинал); 9. Писмено съгласие за участие като подизпълнител – декларира се, като се попълва, подписва и подпечатва
приложения към настоящата документация образец; 10. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размера,
съгласно обявлението за обществена поръчка под формата на банкова гаранция по образеца към документацията; 11. Копие на
валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането съгласно чл.171 от ЗУТ на всеки един от проектантите по
отделните проектни части, включен в екипа на кандидата/ участника, равна на валидността на представената оферти; 12.
Декларация, в която участникът декларира, че ако бъде избран за сключване на договор по настоящата поръчка, ще продължи
действащата застраховка до срока на изтичане на договора; 13. Списък на основните договори за проектирани през последните
10 (десет) години подобни инвестиционни проекти с посочено РЗП; 14. Списък на техническите лица, които кандидатът ще
използва за извършване на дейностите за изпълнение на поръчката;15. Автобиографии на техническите лица, които ще използва
при изпълнението на обществената поръчка на настоящия проект; 16. Доказателства за образованието и професионалната
квалификация на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, за професионалния опит и опит в
проектирането на подобни инвестиционни проекти, включително копия от дипломи, копия от договори, референции от
работодатели / възложители и други подходящи документи; 17. Документ за пълна проектантска правоспособност на
проектантите по отделните части, съгласно чл.229, ал.2 и чл.230 от ЗУТ, чл.10 от Закона за камарата на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране; 18. Кратко описание, обща насоченост и портфолио на кандидата, които показват
реализирани проекти на подобни сгради (сканирани на електронен носител планове, чертежи, 3D визуализации или др.)

ІІІ.2.1
)

Икономически и финансови възможности
1. Доказателство за наличието на валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането съгласно чл. 171 от ЗУТ
на всеки един от проектантите по отделните проектни части, включен в екипа на кандидата/участника, за вреди, причинени на
други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията им. Участникът представя декларация, в която декларира, че ако бъде избран за
сключване на договор по настоящата поръчка, ще продължи действащите застраховки до срока на изтичане на договора, както и

ІІІ.2.2
)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

че минималният лимит по отделните застраховки ще е съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството (за строежи първа категория);

Технически възможности
1. Опит на кандидата в проектирането на инвестиционни проекти, подобни на предмета на настоящата поръчка. Изискуем
минимум: Кандидатът трябва да е проектирал в рамките на последните десет (10) години най-малко три подобни инвестиционни
проекта с мин. 2000м2 РЗП. Проектираните обекти следва да са реализирани (завършени СМР по тях, приети с акт обр.15).
"Подобни" означава: Работни проекти (вкл. реконструкции) за търговски сгради и обекти, административни сгради, банкови и
небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени съоръжения, пощенски офиси, сгради на централна
или местна администрация, правителствени сгради, конгресни центрове, съдебни зали и съдилища, бизнес паркове, заведения за
хранене, хотели, курорти и др. 2. Опит на Главния проектант / Ръководителя на екипа: Минимални изисквания към Главния
проектант / Ръководителя на екипа: Главният проектант трябва да има най-малко 10 години опит в проектирането на
инвестиционни проекти, подобни на предмета на настоящата поръчка /. "Подобни" означава: Работни проекти (вкл.
реконструкции) за търговски сгради и обекти, административни сгради, банкови и небанкови финансови институции,
обслужващи сгради към производствени съоръжения, пощенски офиси, сгради на централна или местна администрация,
правителствени сгради, конгресни центрове, съдебни зали и съдилища, бизнес паркове, заведения за хранене, хотели, курорти и
др.3. Проектантска правоспособност Минимални изисквания: Проектантите по отделните проектни части следва да притежава
пълна проектантска правоспособностсъгласно чл. 229, и чл.230 от ЗУТ , чл.10 от Закона за камарата на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране

ІІІ.2.3
)

Запазени поръчки
НЕ

ІІІ.2.4
)

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

ІІІ.3.1
)

Нормативни разпоредби
Експертите от екипа, които ще бъдат ангажирани в процеса на изпълнение на поръчката, следва да притежават пълна
проектантска правоспособност, лиценз/и за извършване на проектантски дейности, съгласно чл. 229, ал.2 и чл.230 от ЗУТ , чл.10
от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответните документи, съгласно
националното законодателство на чуждестранни лица.

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
Договаряне

ІV.1.
1)

Има вече избрани кандидати: 0

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

ІV.2.
1)

Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена ; тежест: 60
Показател: Методология ; тежест: 30
Показател: Времеви график; тежест: 10
Ще се използва електронен търг
НЕ

ІV.2.
2)

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯIV.3)
Предишни публикации относно същата поръчкаІV.3.
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНООБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

НЕ2)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП)
или на описателен документ (при състезателен диалог)

ІV.3.
3)

Срок за получаване на документация за участие
02.07.2012 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА

Цена
50 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията може да бъде свалена от електронния адрес на профила на купувача. Лицата могат да заплатят документацията
в брой на касата на летище Варна (посочената цена е без включен ДДС) или по банкова сметка на Възложителя: IBAN
BG37CECB97901073253301, BIC CECBBGSF при банка ЦКБ АД - клон Варна.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.07.2012 г. Час: 16:00

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) Условия за отваряне на офертитеIV.3.
7) Дата: 13.07.2012 г. Час: 10:00

Място
Летище Варна, Терминал 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
При отварянето на заявленията за участие могат да присъстват кандидатите, техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
НЕ

VI.2)

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
URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.
1)

Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.
2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
12.06.2012 г. 

VI.5)


