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Версия за печат

BG-Приморско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Приморско, ул. Трети март 56, За: Люба Желева, Република България 8180,

Приморско, Тел.: 0550 33660, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Място/места за контакт: Община Приморско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-

поръчки.

Строителство

Обществената поръчка е с предмет: „СМР за изграждане на спортна площадка в УПИ

IV, кв.29 по плана на с. Веселие, общ. Приморско”. Финансирането на обществената
поръчка ще се осигури от държавния бюджет на Република България и ще се

дофинансира от общинския бюджет.Оглед на място, може да се извършва всеки

работен ден, от 09,00 ч. до 12,00 ч., след предварителна заявка, изпратена до

Възложителя на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март”56, общ. Приморско, област

Бургас или на e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg. Разходите свързани с огледа са за

сметка на участника, извършил огледа.Място за получаване на офертите:

гр.Приморско, ул.Трети март 56.

45212221

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони и други

съоръжения за спорт 

I.Строително-монтажните работи, предвидени за извършване, са описани подробно

по видове и количества в съответната приложена Техническа спецификация,
Количествена сметка и проектната документация. Дейностите по изпълнението

включват: Спортната площадка включва спортно игрище за мини футбол с размери -

11 /9 м, с изкуствена настилка за мини футбол, отговаряща на изискванията на ИСО,

ФИФА, УЕФА (или др. еквиваленти). Предвиден е един вход към спортната

площадка, който е от към юг. Между тях не трябва да има разлика в нивата с цел е да
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

се осигури лесен достъп до зоните, предназначени за хора в неравностойно
положение. Общата квадратура на обекта,включващ спортна площадка за игра на

мини футбол е 974,14 кв.м.Предвидени са в проекта комплект футболни врати за

мини футбол с мрежа с размери 300 мм. х 200 мм.х 100 мм.- метален кръгъл профил

мин. Ф- 80 мм. Настилка на спортната площадка: изкуствена трева. Оградата по

периметъра на спортната площалка е разработена със слелните материали- огрална

телена мрежа- зелена на рула с око 40/40мм и колони от ф89 стоманени тръби,

боялисани в зелено, с височина 5,5 м. Отгоре ще се монтира мрежа от текстилен

материал, която ще се закрепи със скоби и обтегачи за коловете и металната мрежа.

Тази въжена мрежа има за цел да предотврати излизането на топката извън игрището

по време на игра, както и други дейности посочени в приложената Количествена

сметка и проектната документация. II.Срокът на валидност на офертите - 120
календарни дни, считано от деня, следващ деня на крайния срок за подаване на

офертите;III.Преди подписване на договора за възлагане изпълнението на

поръчката,участникът определен за изпълнител,следва да представи документите по

чл.101е, ал. 2 от ЗОП, валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за
строителство и копие от валидно удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя – за строежи от първа група, пета категория

или екв.

125874 BGN

УПИ IV, кв.29 по плана на с. Веселие, община Приморско, област Бургас.

BG341

I.Срокът за изпълнение е съгл. офертата на Изпълнителя, но не повече от 45
календарни дни. Предложения над максималния срок ще бъдат отстранени от участие

в процедурата. II.Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е общо в
размер до 125 873.53 (сто двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и три лева и

петдесет и три стотинки) лв., без ДДС. Участници, представили ценови
предложения, надвишаващи тази стойност, ще бъдат отстранени. Начин на
плащане:1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на

договора с ДДС – изплаща се в 20-дневен срок от подписване на протокола за
откриване на строителната площадка и представяне на оригинална фактура, на

стойност равна на стойността на аванса.;2. Окончателно плащане в размер на
останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо до 30 /тридесет/ дни

след приемането на обекта с Акт обр.№15 съгласно ЗУТ и представяне на фактура от
изпълнителя.. III. Изисквания към участниците: 1.Възложителят ще отстрани от

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП; при които лицата по

чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

длъжност в неговата организация, които са сключили договор с лице по чл. 21 или
22 от ЗПУКИ, които са свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП или

свързани предприятия по смисъла на §1, т. 24 от ДР на ЗОП с други участници в
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и за които са налице

обстоятелства по чл.8, ал.8, т. 2 от ЗОП; 2. Изисквания за технически възможности и/
или квалификация на участниците: 2.1.Да имат през последните 5 години, считано от

датата на подаване на офертата, изпълнено строителство, еднакво или сходно с
предмета на поръчката. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира

изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради за обществено ползване,
вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното

обслужване.;2.2. Да разполагат с ключови експерти, както следва: а) Ръководител на
екипа - 1бр., който да има завършено висше образование с квалиф. „Строителен
инженер”, степен магистър; специалност ПГС или аналогична специалност (в

случай, че образованието е придобито в друга държава), да има минимум 3 години
трудов стаж/професионален опит по специалността; б) Отговорник по контрола на

качеството – 1 бр.; да има завършено средно - специално техническо образование и
да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на

качеството в строителството или еквивалент; да има минимум 1 година стаж на
длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на строителни и

монтажни работи. в) Координатор по безопасност и здраве в строителството -1 бр.;
да притежава удостоверение за ,,Координатор по безопасност и здраве в

строителството'' или еквивалентно; - Да има минимум 1 година трудов стаж/
професионален опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ.Техническият
ръководител, Отговорникът по контрола на качеството и Координаторът по

безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице.; 2.3. Да притежават
валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт

ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 3. Участниците трябва да са
вписани в ЦПРС за строежи минимум I-ва група, V-та категория; IV.Повече

информация относно изискуемите документи, пълния текст на методиката за оценка,
както и образци на документи се съдържат в документацията към публичната покана,
която може да се получи на посочения адрес на профила на купувача или на адрес:

гр.Приморско, ул. „Трети март” 56, всеки раб.ден от 9:00 до 16:00ч. V.Дата, час и

място на отваряне на офертите-на 11.09.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на Община
Приморско на адрес: гр. Приморско, ул. "Трети март" № 56.

Икономически най-изгодна оферта

Методика за определяне на комплексната оценка: Класирането на допуснатите до

оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”

(КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта, е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
„Комна база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният

брой точки, който може да получи дадена оферта, е 100 точки. На първо място се

класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. „Комплексната

оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за изпълнение – П1, с
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

макс.брой точки 100 и относителна тежест в КО - 10%; 2. Техническо предложение –

П2, с макс.бр. точки-100 и относ. тежест в КО - 50%;3. Ценово предложение – П3, с

макс.бр. точки 100 и относ.тежест в КО-40%; Формулата,по която се изчислява КО за
всеки участник е: КО=П1х10%+П2х50%+П3х40%. Оценката на всеки един от

показателите се формира,както следва: 1.Пок.П1 - Оценява се предложения от

участника срок за изпълнение на поръчката в дни.Предложенията се представят като
цяло число, различно от 0. Предложения, в различна мерна единица, и/или с

разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън

математически допустимото закръгляване при изчисление, ще се отстраняват.

Оценките се изчисляват по формулата: П1=(Сmin/Сi)х100=...(брой точки), като Сi е
предложения срок на съответния участник, а Сmin е минималния предложен срок от

всички допуснати до оценка участници. Мин. срок на изпълнение 60дни. Макс.

срок-90 дни, като предложенията над максималния срок и под минималния ще бъдат

отстранени от участие в процедурата; 2.Показател П2-Извършва се оценка на
предложената от Участника Концепция за изпълнение, която ще се формира както

следва: Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи

на изпълнение на поръчката, описанието на видовете СМР и тяхната
последователност на изпълнение,организацията и подхода на изпълнение и

съответствието им с представения Линеен график с приложени диаграми на

работната ръка и предвидената механизация. Отстраняват офертите, които не

отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и в срок
изпълнение на поръчката и/или съдържат в себе си части, които не се отнасят за

настоящата обществена поръчка, възложител или инвестиционен проект , видно от

представената техническа оферта. По отношение на офертите на допуснатите

участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и
недостатъците на съответната оферта. Допуснатите оферти се подлагат на анализ и се

оценяват в градираща степен, като оферти, съдържащи предимства по отношение на

останалите получава по-висока оценка при съблюдаване на следните критерии: 1
точка получава оферта, съдържаща техническо предложение, което с посочените

обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на

предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на

Възложителя и съдържа предложение по всички фактори, влияещи на оценката, като
по отношение на така формулираното предложение не могат да бъдат отчетени

предимства спрямо останалите оферти, и същото не е ясно, подробно и/или съдържа

несъществени пропуски и частично съответствие. 50 точки получава оферта,

съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и
технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР

и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и

съдържа по всички фактори, влияещи на оценката, предложение, което е
последователно, ясно и подробно, отчетено като предимство спрямо други оферти, и

е в сила поне едно от посочени по-долу обстоятелства или са в сила всичките, но по

отношение на някое от тях са констатирани несъществени пропуски и частично

съответствие:-Последователно и подробно са описани отделните етапи на
изпълнение на поръчката; .. продължава в раздел "Допълнителна информация"

10/09/2015 17:00
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ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДА

III.Продълж. от раздел „Показатели за оценка на офертите”:....- ясно и подробно са

посочени в обяснителната записка от техн. предложение видовете СМР и

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на
техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване

технически и чов. ресурси;- Предлаганите методи за

организация,контрол,използвани технологии,съответстват на технологичните

изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в
предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за

съответствие, приложени към техническата оферта;- Налице е пълно съответствие

между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените
видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и

представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и

предвидената механизация;-В предложението са представени всички възможни

аспекти на идентифицираните* рискове, при което са предвидени конкретни и
адекватни мерки по тяхната превенция и управление. 100т. получава оферта,

съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и

технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР

и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и
съдържа последователно, детайлно, ясно и подробно предложение по всички

фактори, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства,

отчитани като предимства спрямо останалите оферти:-Последователно и подробно са
описани отделните етапи на изпълнение на поръчката;-Ясно и подробно са

посочени в обяснителната записка от техническото предложение видовете СМР и

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на

техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване
технически и човешки ресурси;-Предлаганите методи за организация, контрол,

използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към

предложените видове материали,описани конкретно в предложението и придружени

със съответните сертификати/декларации за съответствие,приложени към
техническата оферта;-Налице е пълно съответствие между описаната технологична

последователност на изпълнение на предвидените видове СМР,предвидения за

използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с
приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация;-В

предложението са представени всички възможни аспекти на идентифицираните*

рискове, при което са предвидени конкретни и адекватни мерки по тяхната

превенция и управление.*Идентиф.рискове: времеви рискове (закъснение/изоставане
при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация

на проекта; липса на координация или съдействие от някоя от страните в

строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено

изпълнение на дейност; неточности и/или непълноти в проектната документация;
промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи

до изменение в способа на отчитане и управление на проекта;3.Показател П3 –

„Ценово предложение”. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относ.
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по

показателя се изчисляват по формулата: П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки),

където Цi е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник, а Цmin е минималната предложена обща цена

за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички

участници.Забележка:Поради ограничения капацитет на редактора на

форми,тълкуванията на използваните в методиката определения за "Ясно посочване
на отделните етапи и видове СМР",„Подробно“,„Несъществени пропуски и/или

частично съответствие”,„Възможни аспекти“ и за „Конкретни и адекватни мерки“, и

пълният текст на мет. за оценка се съдържат в документацията към публичната

покана на посочения адрес на профила на купувача.
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