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Версия за печат

01953-2011-0004
I. II. IV.
BG-СОФИЯ: 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 ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД, БУЛ."СЛИВНИЦА" №168А, За: НИКОЛАЙ
СТЕФАНОВ

ГЕОРГИЕВ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР,

БЪЛГАРИЯ

1202,

СОФИЯ, Тел.: 02 9832184, Факс: 02 9831807
Място/места за контакт: СОФИЯ, БУЛ."СЛИВНИЦА" №168А
Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности
Друг: търговско дружество със 100% общинско имущество
Основна дейност на възложителя
Друг: търговско дружество със 100% общинско имущество
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА "РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЕН
РЕМОНТ

НА

"ЖЕНСКИ

ПАЗАР",

БУЛ."СТЕФАН

СТАМБОЛОВ"

ОТ

БУЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" ДО УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЗОНА Б-2,
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР.СОФИЯ
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12
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Основно място на изпълнение: ГР.СОФИЯ
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
Изготвяне на работни проекти по приложено техническо задание за "Реконструкция
и капитален ремонт на "Женски пазар", бул."Стефан Стамболов", от бул.Тодор
Александров" до ул."Св.Св.Кирил и Методий", Зона Б-2, район "Възраждане"
гр.София. Изготвяне на количествено стойностна сметка по всички части.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
70000000, 71000000
Описание:
Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем
Работни проекти по всички части за обекта на поръчката и количествени сметки по
всички части.
Прогнозна стойност без ДДС
1000000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци
3
РАЗДЕЛ

ІII

ПРАВНА,

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
1.Гаранция за участие в откритата процедура е в размер на 10 000 лева (десет
хиляди), внесена по сметката на "ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ" ЕАД в Общинска банка
АД-клон "Мария Луиза" BG41SOMB91301025978901 BIC SOMBBGSF или банкова
гаранция за срока на валидност на предложението. 2.Гаранция за изпълнение е в
размер на 2% от стойността му, предоставена преди подписването му, в една от
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следните форми: парична сума внесена по банковата сметка на "Пазари
Възраждане" ЕАД или банкова гаранция за срока на изпълнение. Участникът сам
избира формата на гаранцията.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Собствени на "Пазари Възраждане ЕАД финансови средства, по банков път,
съгласно документацията и проекта за договор.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката
НЕ
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията
са изпълнени: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да
участват, като участници български или чуждестранни физически и юридически
лица, вкл. и техни обединения. 2.В случай, че участва обединение, изброените
изисквания по раздел ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3. от обявлението, ще се прилагат кумулативно
за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.3.В случай, че
Участникът участва, като обединение, участниците следва да сключат писмено
споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа
клаузи, които да гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни
заедно и поотделно за изпълнението на договора; - водещият член на обединението
е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на
обединението; - всички членове на обединеннието са задължени да останат в него
за целият период на изпълнение на договора.4.Участниците в обединението трябва
да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по
време на изпълнение на поръчката, както и да определят наименованието му. Не се
допускат никакви промени в състава на обединението след подаване на
офертата.5.Споразумението за създаване на обединение задължително се прилага
към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ
(ако то е регистрирано преди датата на подаване на офертата за поръчката)
6.Доказателства за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 т.1,2,3 и ал.5 от
ЗОП. Обстоятелствата по т.6 се доказват с декларация.8.Документи (копия) за
пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за
камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или
съответни документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните
лица, за експертите от екипа на участника, които ще бъдат ангажирани в процеса на
изготвяне на проектите. 9.Доказателства (копия) за наличието и валидността на
застрахователен договор за засраховка за професионална отговорност на лицето
(лицата), което ще осъществява проектирането, за вреди, причинени на други
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при и по повод на изпълнение на задълженията
им.10.Декларация за наличието или липсата на подизпълнители.;Подизпълнителите
представят следните документи /чл.56 ал.2 от ЗОП и чл.24 ал.2 от ППЗОП/
1.регистрационни документи, съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП и чл.24 ал.1 от ППЗОП
2.Декларации по чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 3. Декларация от подизпълнител.
5.Възлагането на работи на подизпълнител е допустимо само ако, Участникът
декларира, че отговаря за действията, бездействията и работата на подизпълнителя,
като за свои действия, бездействия и работа. 6. Показателите на всеки от
подизпълнителите и резултатите от тяхната дейност ще се вземат предвид при
отчитане на съответствието на участника с финансовите и техническите изисквания
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на настоящата поръчка, които са описани в раздел ІІІ.2.2. и ІІІ.2.3. от обявлението.
Ако подизпълнителят ще извършва проектантска дейност, те трябва да представят
още: Документ за пълна проектантска правоспособност и доказателства за
наличието на валиден застрахователен договор за застраховка професионална
отговорноост.8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията
са изпълнени: Документи по чл.50 ал.1 т.т.1,2 и 3 от ЗОП. -Доказателства (копия) за
наличието и валидността на договор за професионална отговорност на лицето
(лицата), което ще осъществява проектирането за вреди, причинени на други
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при и по повод изпълнение на задълженията им. -отчет за
приходите и разходите и баланс за 2008, 2009 и 2010 г. -информация за общия
оборот и за оборота на услугите обект на поръчката за последните 3 години-2008,
2009 и 2010 г.Информацията се посочва по години. (Образец №10);
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Финансовите изисквания към участника са
следните: -да има застраховка професионална отговорност на лицето (лицата)
осъществяващи проектирането; •Среден годишен оборот на участника
(самостоятелна фирма, обединение, консорциум) за последните 3 (три) финансови
години: 2008, 2009 и 2010 година да бъде не по-малко от 500 000 лв. или общо за
трите финансови години в размер на 1 500 000 лв.(един милион и петстотин
хиляди), от съответната дейност предмет на обществената поръчка Участникът
трябва да е реализирал общо (кумулативно) печалба за последните 3 години.
забележка : За участник, регистриан в Р.България, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде, съгласно чл.171 ал.1 от ЗУТ.За участник регистриран
извън Р.България, застраховката следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171 ал.1
от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е
регистриран.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията
са изпълнени: съгласно чл.51 ал.1 т.т.1,4, и 7 от ЗОП 1.заверен списък на основните
договори за проектиране за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.(образец №11)
Като доказателство за реално изпълнение следва да се представят извлечения от
договори и референции от клиенти, от които са видни предмета на съответния
проект, обхват и обем на извършена работа, стойност на договора и приключване
работата по него. 2.Списък на лицата, които ще бъдат непосредствено заети при
изпълнение на поръчката. 3.за доказване на съответствието с изискванията към
експертите, участникът следва да приложи към всяка автобиография, документи,
доказващи покриване на минималните изисквания-Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, валидно за срока на поръчката. Удостоверение за
технически контрол по част "Конструктивна", извлечение от трудова книжка и / или
еквивалентни за удостоверение на трудовия стаж за проектант и др. 4.Наличие на
Сертификат ISO 9001:2008 или негов еквивалент.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Техническите изисквания към участника са
следните: Участникът трябва да има доказан опит в проектирането - не по-малко от
3 броя работни проекти за последните 3 години, от които поне един на стойност над
150 000 лв. 2.Технически изисквания към екипа-поне по един специалист по частиархитектура, конструкции, ВиК, ОВ, Електро,Геодезия,Геология, Вертикална
планировка и озеленяване, ПБЗ, пожарна безопасност, които да са с пълна
проектантска правоспособност. 3.Копие от Сертификат ISO 9001:2008 или от негов
еквивалент.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
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НЕ
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
ДА
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба
Закон за устройство на територията и подзаконови актове към него; Закон за
камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: техническо предложение; тежест: 40
Показател: предложена цена за изпълнение на поръчката; тежест: 60
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен
диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.01.2012 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за
подготовката на предложенията се получава всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч. на
бул."Сливница" 168а, административна сграда на "Пазари Възраждане" ЕАД.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
07.02.2012 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
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Български
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни
180
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.02.2012 г. Час: 10:00
Място
София, бул. "Сливница" 168а, Административната сграда на Пазари Възраждане
ЕАД
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Могат да присъствуват участниците в процедурата, или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация и на
юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка
НЕ
VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от
общностни фондове
НЕ
VI.3) Допълнителна информация
В изпълнение на чл.69а ал.3 от ЗОП, датата, часа и мястото на отваряне и
оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена 7 дни, преди това чрез писмено
съобщение по посочен от участника факс.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) 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.4.2) Подаване на жалби
Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуване
на решението в регистъра на обществените поръчки или от получаването на
решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата.Режимът на
обжалване е съгласно чл.120 от ЗОП.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
14.12.2011 г.
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