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Версия за печат

01262-2011-0001
I. II. IV.
BG-София: 27 - Други услуги
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Столична община, район "Лозенец", бул. "Васил Левски" № 2, За: Борислав Костов,
Р. България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: office@lozenets-sofia.org, Факс:
02 8656604
Място/места за контакт: Борислав Костов
Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес
за контакти.
Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде
получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и
възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
"Изготвяне на работен инвестиционен проект за ОДЗ в УПИ за детска градина, кв.
39, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец".
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. София, район "Лозенец"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката
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"Изготвяне на работен инвестиционен проект за ОДЗ в УПИ за детска градина, кв.
39, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец".
ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
70000000, 71000000, 71200000
Описание:
Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
ІІ.1.5) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
съгласно стойностите определени по НВМОбП
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни
60
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие в откритата процедура се представя като банкова гаранция
(банковата гаранция за участие следва да е със срока на офертата) или парична
сума, внесена в касата на район "Лозенец", бул. "Васил Левски" № 2, ет. 2 или по
банков път по сметка IBAN - BG 60 SOMB 91303324906301; BIC - SOMBBGSF,
Общинска банка АД, клон Денкоглу. Участникът сам избира формата на гаранция
за участие. Гаранциите за участие са както следва: в размер на 500 (петстотин) лв.
Преди подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител трябва да
представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на
1000 лв. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Финансиране от целеви средства на бюджета на Столична община.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или
юридически лица, възложителят изисква да се създаде юридическо лице, което е
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обвързано от офертата подадена от обединението. Участникът следва да създаде
юридическо лице по реда на Търговския закон в 7 дневен срок от уведомяването на
кандидата, че е избран за изпълнител.
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: В процедурата за възлагане на малка
обществена поръчка могат да участват: бълг. и чуждестранни физич. лица и
юридич. лица и техните обединения, регистрирани по ТЗ, които притежават
документи за пълна проектантска правоспособност - копие от документа. Да имат
проектирани и реализирани проекти на детски заведения. Да представят списък и
референции.Кандидати, които не ползват подизпълнители. Всеки кандидат следва
да представи: удостоверение за актуално състояние и ЕИК; доказателства за
икономическо и финансово състояние по чл. 50 ЗОП; доказателства за технич.
възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП; кратка анотация на фирмата;
списък на изпълнените обекти; референции от инвеститори; документ за внесена
гаранция за участие; списък на документите съдържащи се в офертата, подписани
от участника. Документи посочени в настоящия раздел, включително и посочените
в документацията.Непредставянето на който и да е от документите изискани с
настоящето обявление и документацията към процедурата водят до отстраняване на
кандидата от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно изискванията на чл. 50, ал.1
ЗОП.Заверено копие от отчет за приходи и разходи на дружеството за предходната
2010 г. (с печат и подпис на кандидата); Заверено копие от баланс на дружеството
за предходната 2010 г. ( с печат и подпис на кандидата);
Минимални изисквания:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности
и квалификация, гарантиращи изпълнението на поръчката (чл. 51, ал. 1, т. 3,4 и 7
ЗОП) - описание на техническите възможности, с които разполага участника за
изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: Проектът, като обем и съдържание трябва да оттоваря на
изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. и допълнени с текстови и графични
материали, съобразно изискванията на заданието за проектиране.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
НЕ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
ДА
Нормативни разпоредби
Лица и организации, които притежават пълна проектантска правоспособност, за
което представят валиден документ (копие).
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
ДА
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 26/04/2011 00:00 Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена
100 BGN
Условия и начин на плащане
Плащането се извършва в касата на район "Лозенец", бул. "Васил Левски" №2, ет. 2.
Комплектът офертни документи се получават от деловодството след представяне на
фактура за платена документация.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Дата: 03.05.2011 г. Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.6) Срок на валидност на офертите
До дата
01.12.2011 г.
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04/05/2011 00:00 Час: 10:00
Място
гр. София, бул. "Васил Левски" № 2, ет. 7, зала 71
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Действията на комисията са публични и могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В
случаите, когато присъства лично управителя, той се легитимира пред комисията с
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документ за самоличност. Упълномощените лица се допускат с нотариално
заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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
Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
29.03.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
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