Публична покана
за получаване на оферти за обществена поръчка
I.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител по обществената поръчка е ОБЩИНА АПРИЛЦИ, с ЕИК по БУЛСТАТ:
000291627, с адрес: гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, ул. “Васил Левси” №
109, тел: 06958/ 22 22; факс: 06958/ 22 85; e-mail: apriltsi1976@abv.bg, представлявана
от БЕНКО ВЪЛЕВ – кмет на общината.
II.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по
време на изпълнение на СМР на обекти на община Априлци, финансирани от Програма
за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. / ПРСР / по договор, сключен с
ДФ “Земеделие” на 12.08.2011 г. и с идентификационен номер 11/321/01075 и
въвеждане в експлоатация на посочените обекти, както и съставяне на технически
паспорти.
СМР ще се извършват от изпълнители, избрани в резултат на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка, в рамките на две обособени позиции, които се
осъществяват едновременно:
Обособена позиция 1: “Изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и хора
с увреждания в гр. Априлци”, финансирана по ПРСР съгласно
Договор за отпускане на финансова помощ № 11/321/01075;

Обособена позиция 2: “Рехабилитация на общински път LOV 1002 км 0+000 – км
1+940; рехабилитация на общински път GAB 1165 км 20+200 –
км 24+860; основен ремонт на общински път GAB 1165 км
24+860 – км 27+893”, финансирана по ПРСР съгласно Договор за
отпускане на финансова помощ № 11/321/01075.
Сроковете за изпълнение на дейностите са 2,17 календарни месеца за Обособена
позиция 1 и 3,1 календарни месеца за Обособена позиция 2.
Изпълнението на настоящата поръчка включва осъществяване на строителен
надзор на обектите по смисъла на чл. 168 ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация,
при спазване на договорените срокове и съответствието им с изискванията на
нормативната уредба в областта на строителството, другите приложими актове и
изисквания на възложителя.

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на община Априлци.
Крайният срок за изпълнение на поръчката е обвързан с края на изпълнението на
договорите за строително-монтажни работи на обектите по двете обособени позиции,
удължен с 1 (един) месец за изготвяне на строителните книжа, окончателни доклади и
техническите паспорти.
III.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Право да подаде оферти има всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или обединение на физически и/или юридически лица.
Не могат да участват в процедура лица и обединения, които са строители и/или
доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с
тях лица по смисъла на Търговския закон за съответните обекти. Това ограничение
важи и за лица и обединения, които са наели по трудово правоотношение лица, които
са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване.
За изпълнението на “Изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и
хора с увреждания в гр. Априлци” Възложителят е сключил договор на 04.12.2012 г. с
”ЛИВЕЛ” ООД , ЕИК 831605140
За изпълнението на “Рехабилитация на общински път LOV 1002 км 0+000 – км
1+940; рехабилитация на общински път GAB 1165 км 20+200 – км 24+860; основен
ремонт на общински път GAB 1165 км 24+860 – км 27+893” Възложителят е сключил
договор на 14.12.2012 г. с ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ТРЕЙС АПРИЛЦИ”, ЕИК 176414649
Участникът може да предвиди подизпълнител/и за осъществяване на определени
дейности от предмета на поръчката.
На оценяване по определените в методиката показатели подлежат само офертите
на участниците, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” – “д”,
чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП и отговарят на следните условия:
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
а) Сумарният годишен оборот на участника само от дейности, сходни с предмета на
поръчката – строителен надзор на изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради
и/или
изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен
ремонт
на
пътна
инфраструктура от последните 3 (три) години – 2009, 2010, 2011, в зависимост от
датата на която е регистриран участника, да е не по – малко от 70 000
/седемдесетхиляди/ лв;
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването за оборот
се прилага спрямо обединението (консорциум и др.) като цяло.
Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от
подизпълнители, изискването за минимален оборот се прилага за всеки подизпълнител
пропорционално на стойността на услугите, които той ще извършва.
Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват от участниците с декларация по
образец и заверени копия от отчетите за приходи и разходи за 2009, 2010 и 2011 г. В
случай че участникът е регистриран в Търговския регистър и е публикувал отчетите,
като част от Годишния финансов отчет, тези копия не се изискват.
б). Валидна застраховка “Професионална отговорност” за времето на изпълнение на
поръчката..

Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
това изискване се прилага поотделно спрямо всяко физическо или юридическо лице,
което участва в обединението.
Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности
подизпълнители, това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител.

от

Обстоятелствата по тази точка се установяват с декларации от съответните лица към
момента на заявяване на участие в настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка. Избраният за изпълнител (съответно подизпълнител) на поръчката участник
трябва да представи копие от застрахователната полица при сключването на договора.
2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участника:
а.) Участникът следва да разполага с валиден лиценз от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за упражняване на дейността
строителен надзор, в случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо
лице – еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен
професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните
органи съгласно националния му закон.
Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности
подизпълнители, това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител.

от

Обстоятелствата по тази точка се доказват със заверено копие от лиценза за
упражняване на строителен надзор, издаден от МРРБ, или заверено, копие от
еквивалентния документ.
б. Участникът следва да разполага с най – малко един специалист в списъка на
правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по
строителен надзор, обявен при Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/,
по всяка една от съответните специалности: “Конструкции”, “Пътна”, “Геодезия”,
“ПБЗ”, “Електро”, “ВиК” и “ОВК”
Участникът представя поименен списък на лицата, които ще бъдат ангажирани за
изпълнението на предмета на обществената поръчка, които са от състава на списъка
обявен при ДНСК.
Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
това изискване се прилага за обединението като цяло.
Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от
подизпълнители, това изискване се прилага съответно за подизпълнителя, доколкото
дейностите, осъществявани от него, изискват участие на правоспособни физически
лица от специалностите, изброени по-горе.
Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват със списък по образец на инженернотехническия състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на предмета на
обществената поръчка и със заверено копие от списъка, обявен в публичния регистър
при ДНСК.
3. Оферта

Офертата се изготвя по образци, увтръден от възложителя и трябва да съдържа
най-малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на
поръчката (техническа оферта – ОБРАЗЕЦ 12)
3. Ценово предложение (ценова оферта – ОБРАЗЕЦ 13).
4. Приложими документи към офертата
4.1. Участникът следва да приложи към офертата следните документи
4.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (ОБРАЗЕЦ 1);
4.1.2. Административни сведения (ОБРАЗЕЦ 2);
4.1.3. Заврено 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;
4.1.4. Нотариално заверено пъломощно на лицето, упълномощено
представлява участника в процедурата (ако е приложимо);
4.1.5

да

Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият (ако е приложимо)

4.1.6. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществена
поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако
е приложимо)
4.1.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” –
“д” ЗОП и чл. 47, ал. 1, т. 2, и т. 3 ЗОП (ОБРАЗЕЦ 3 и ОБРАЗЕЦ 4).
4.1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
(ОБРАЗЕЦ 5).
4.1.9. Декларация за предоставяне на копие от полица на валидна застраховка
“Професионална отговорност” (ОБРАЗЕЦ 6).
4.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на
подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида
на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (ОБРАЗЕЦ 7).
4.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в проекта на
договор (ОБРАЗЕЦ 8).
4.1.12. Декларация за сумарния годишен оборот на участника от дейности сходни
с предмета на поръчката за 2009 г., 2010 г., 2011 г. (ОБРАЗЕЦ 9)
4.1.13. Заверено копие от валиден лиценз от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) за упражняване на строителен
надзор или еквивалентен документ;
4.1.14. Списък с инженерно-техническия състав от правоспособни физически
лица, ангажирани за изпълнението на обществената поръчка; (ОБРАЗЕЦ
10);
4.1.15. Kопие от списъка на правоспособните физически лица, чрез които се
осъществяват дейностите по строителен надозр, обявен при ДНСК.

4.1.16. Декларация по чл. 166, ал. 3 ЗУТ (ОБРАЗЕЦ 11).
4.2. Когато участникът предвижда изпълнение на отделни дейности от подизпълнител,
последният следва да представи документите по точки: 4.1.3., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9;
4.1.12; 4.1.13.; 4.1.14., 4.1.15, 4.1.16, в същия плик.
4.3. Непредставянето на някой от документите е основание за отстраняване на
участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.
4.4. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на
офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.
IV.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Критерий за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта” по
смисъла на § 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки и при следните компоненти:
Тц – Тежест на компонента “Най-ниско предложена цена” – 60 %;
Тс – Тежест на компонента “Брой посещения на строителната площадка” – 40 %.
V.

НАЧИН, АДРЕС И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Участникът следва да представи офертата заедно с всички приложими
документи в деловодството на Община Априлци на адрес: Р. България, област Ловеч,
гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109.
Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху
който да бъдат изписани наименованието на участника, адрес за кореспонденция,
телефони и лице за контакти, наименование на поръчката.
Офертата и приложенията към нея следва да бъдат предоставени в един
запечатан непрозрачен плик
Краен срок за получаване на офертите в деловодството е 10.01.2013 г., 17:00
часа независимо от начина да предоставяне и изпращане на офертата (лично в
деловодството, чрез поща или куриерска служба). Всички разходи във връзка с
изпращането на офертите са за сметка на участника.
VI.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

1. Приложения към публичната покана
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Техническа спецификация;

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Методика за оценка.

2. Образци към публичната покана
ОБРАЗЕЦ 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата;
ОБРАЗЕЦ 2 Административни сведения;
ОБРАЗЕЦ 3 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” –
“д” ЗОП;
ОБРАЗЕЦ 4 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, и т. 3
ЗОП;

ОБРАЗЕЦ 5 Декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП;
ОБРАЗЕЦ 6 Декларация за предоставяне на копие от валидна полица за застраховка
“Професионална отговорност”;
ОБРАЗЕЦ 7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП;
ОБРАЗЕЦ 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП;
ОБРАЗЕЦ 9 Декларация за сумарния годишен оборот на участника от дейности
сходни с предмета на поръчката за 2009 г., 2010 г., 2011 г.;
ОБРАЗЕЦ 10 Списък с инженерно-техническия състав от правоспособни физически
лица, ангажирани за изпълнението на обществената поръчка;
ОБРАЗЕЦ 11 Декларация по чл. 166, ал. 3 ЗУТ;
ОБРАЗЕЦ 12 Техническа оферта;
ОБРАЗЕЦ 13 Ценова оферта;
ОБРАЗЕЦ 14 Банкова гаранция за изпълнение на обществената поръчка.
3. Проект за договор
ПРОЕКТ

Проект за договор за упражняване на строителен надзор.

