Съдържание на документ

Page 1

Версия за печат

00353-2012-0053
I. II. IV.
BG-Козлодуй: 27 - Други услуги
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Силвия Брешкова, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76581, E-mail:
Sbreshkova@npp.bg, Факс: 0973 76007
Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.
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) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Електрическа енергия
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Проектиране на тема: Реконструкция, саниране и основно обновяване на Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД в с. Кранево
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Проектиране на тема: Реконструкция, саниране и основно обновяване на Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД в с. Кранево. Проектът трябва да се изпълни дуфазно с две фази - идеен проект и работен проект. Изискванията
към проектите и към цялостното изпълнение на предмета на поръчката са подробно описани в Техническото задание към
документацията за участие в процедурата. В предмета на поръчката е включен авторски надзор при изпълнение на монтажа,
съгласно т. 6.8 от Техническото задание.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79421200
Описание:
Услуги по разработване на проекти, без строителните
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
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НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Съгласно Техническото задание към документацията за участие в процедурата
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци
60
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1 Изискуеми депозити и гаранции
) Гаранция за участие -900 лв. Гаранция за изпълнение на договора - в размер до 3 % от стойността му.
ІІІ.1.2 Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената за изпълнение на поръчката поетапно, чрез банков превод в рамките на 15 работни дни след
предствяне на идейния/работния проект и приемането му на технически съвет на Възложителя, срещу представена оригинална
фактура за стойността на проекта, двустранно-подписан предавателно-приемателен протокол и протокол от Техническия съвет
на Възложителя за приемане без забележки. За авторски надзор и техническа помощ - съгласно т. 2.3 от проекта на договора.
ІІІ.1.4 Други особени условия
) Сроковете за изпълнение на проектирането са както следва: Срок за представяне на идеен проект - 2,5 месеца Срок за изготвяне
на Работен проект - 3 месеца. Възложителят отстранява от участие оферти, в които Срокът за изпълнение на проектирането
надхвърля указания в тази точка и т. 5 от Техническото задание срок. Крайният срок за изпълнение на договора, съгласно т. ІІ.3
от Обявлението е 60 месеца, поради включения авторски надзор и техническа помощ по време на СМР.
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: Списък на документите; Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато
кандидатът е физическо лице; Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която са установени; Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от
ЗОП; Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката; Документ за гаранция за
участие; Декларация за подаване на оферта; Информационен лист; Възложителят отстранява от участие кандидати, за които са
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2 Икономически и финансови възможности
) Минимални изисквания: Кандидатите трябва да имат опит в изпълнение на поръчки с подобен обект и да имат валидна
застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ за проектиране за строежи четвърта категория. Изискуеми
документи:1.Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 2. Застраховка за професионална отговорност
по чл. 171 от ЗУТ за проектиране за строежи четвърта категория.
ІІІ.2.3 Технически възможности
) Минимални изисквания: Кандидатите трябва да имат изпълнени минимум три поръчки за Новопроектирани курортни обекти и/
или проекти за промяна на предназначението, основно възстановяване, реконструкция на обекти с предназначение отдих,
рекреация, услуги ( включително спа-услуги), туризъм, с капацитет не по-малко от 200 места, категория не по-ниска от “три”
звезди през последните три години ; да притежават необходимия кадрови потенциал за изпълнение на поръчката; да притежават
въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи преедмета на
поръчката; лицата, които ще изпълняват обекта на поръчката трябва да имат удостоверения за пълна проектантска
правоспособност за отделните части на проекта, съгласно техническото задание; Изискуеми документи: 1. Списък на договорите
за новопроектирани курортни обекти и/или проекти за промяна на предназначението, основно възстановяване, реконструкция на
обекти с предназначение отдих, рекреация, услуги ( включително спа-услуги), туризъм, с капацитет не по-малко от 200 места,
категория не по-ниска от “три” звезди, изпълнени през последните 3 години , придружен от препоръки за добро изпълнение; 2.
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Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на услугата, придружен от доказателства за професионалната
им квалификация и трудов стаж - дипломи и свидетелства, сертификати, удостоверения и други подходящи квалификационни
документи; 3. Сертификат, удостоверяващ наличието на въведена система за управление на качеството съответстваща на ISO
9001:2008 с дейности, покриващи предмета на поръчката. 4. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за отделните
части на проекта, съгласно техническото задание на лицата, които ще извършват проектирането.
ІІІ.2.4 Запазени поръчки
) НЕ
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
) НЕ
ІІІ.3.2 Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
) изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1. Вид процедура
1) Договаряне
Има вече избрани кандидати: 0
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2. Критерии за оценка на офертите
1) Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обхват и съдържание на работната програма, в съответствие с изискванитята на техническото задание ; тежест: 50
Показател: Цена за проектиране; тежест: 40
Показател: Цена за АН и ТП; тежест: 10
ІV.2. Ще се използва електронен търг
2) НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3. Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя
1) БД АЕЦ Търговия 21760
ІV.3. Предишни публикации относно същата поръчка
2) НЕ
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
16.03.2012 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена
12 BGN
Условия и начин на плащане
По банков път или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер
или по e-mail след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс, данни за издаване на фактура и
точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити са следните: IBAN BG31KORP92201000224001, BIC
KORPBGSF. За дата на плащане се приема датата на постъпване на средствата по сметката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Осигурен е
електронен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адреса, посочен в т.I.1) от
обявлението.
ІV.3. Срок за получаване на оферти или заявления за участие
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4) 26.03.2012 г. Час: 16:00
IV.3. Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
5) Български
IV.3. Срок на валидност на офертите
6) Условия за отваряне на офертите
IV.3.
7) Дата: 27.03.2012 г. Час: 11:30
Място
Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при
отваряне на заявленията.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани 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: www.cpc.bg.
VI.4. Подаване на жалби
2) Съгласно чл.120, ал.3 от ЗОП.
VI.4. Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
3) АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй 3321, Република България 3321,
Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007
URL: www.kznpp.org.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
22.02.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=469896&newver=2

2/24/2012 7:26:56 PM

