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Версия за печат

00797-2012-0016

I. II. IV.

BG-Бургас: 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 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ:ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт
Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Калина Тошева - Ганева; л. арх. Св.Танева, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056
907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912
Място/места за контакт: отдел "ООПК"
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

I.1)

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.

Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Проектиране на експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и
др. на територията на УПИ І-за Примоски парк, в кв.1 по плана Приморски парк, гр. Бургас.

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341

II.1.2)

Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката
Проектиране на експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и
др. на територията на УПИ І-за Примоски парк, в кв.1 по плана Приморски парк, гр. Бургас.

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71000000

Описание:
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции
НЕ

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани вариантиІІ.1.9)
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РАЗДЕЛ ІIIЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
изготвяне на цялостна концепция за провеждане на постоянни изложения с различна тематика и изготвяне на технически
инвестиционен проект (в съответствие с одобрената концепция) за преустройство на територията, включващо проектиране на
експозиционен център за провеждане на постоянни изложения за цветя, строителство, техника и др. на територията на Флора
Бургас в Приморски парк, както и благоустрояване на прилежащата територия, и изготвяне на подробни количествено –
стойностни сметки по всички части, с включено възстановяване на прилежащото пространство (озеленени площи).

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
16666.66 BGN
Опции
НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)
Завършване
31.10.2012 г. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Размер и условие за участие в процедурата е парична сума в размер на 166 лв. (сто шестдесет и шест лева) , внесена по банкова
сметка на Община Бургас, № BG SOMB 91303323996501, BIC - SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка"АД, клон Бургас или
представена като банкова гаранция за същия размер.Размер и условия на гаранцията за изпълнение на поръчката: При
сключването на договора участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер до 3% (три на сто) от
стойността на договора без ДДС.Гаранциите се представят в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал
със срок на валидност от датата на склячване на договора до датат на изтичане срока на договора, удостоверяващ извършените
дейности по съответния договор или парична сума внесена по банкова сметка на Община Бургас № BG SOMB 91303323996501,
BIC - SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка"АД, клон Бургас. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се
извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.1
)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
Авансово плащане на сума, представляваща 30 % (тридесет процента) от общата стойност на услугата, което ще се извърши в
срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор и представяне на надлежна фактура.
Окончателното плащане на сума, представляваща 70 % (седемдесет процента) от общата стойност на услугата, което ще се
извърши в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на приемане с положителна оценка на проекта с доклад за
съответствие от ЕСУТ, и след съгласуването на проекта със заинтересованите ведомства и организации и представяне на
надлежна фактура. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочената от Изпълнителя
банкова сметка

ІІІ.1.2
)

Условия за участиеІІІ.2)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за
регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица,
участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за
самоличност. 2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно
лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника
копие); 3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);
4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация , а от изрично упълномощен негов
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларация
по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (оригинал). 6. Декларация по 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал). 7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал)
. 8. Оригинал на документ за банкова гаранция със срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция

ІІІ.2.1
)
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за участие. 9. Документ за закупена документация за участие (заверено копиe). 10.Списък на подизпълнителите, които ще
участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива/Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
11.Декларация за минимална цена на труда; 12. Административни сведения на участника; 13. Непопълнен, подписан и
подпечатан проект на договор 14. Участникът да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните
условия за изпълнение на поръчката. Да представи декларация (свободен текст), че е посетил на място и е извършил оглед на
обекта на настоящата обществена поръчка. 15. Участниците трябва да представят декларация за съгласие за приемане на
условията на поръчката по образец.
Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да представи декларация за оборота от проектантска дейност по
образец. 2. Заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност и декларация (свободен текст), подписана от
представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал оборот от проектантска дейност в размер не по-малко от 50 000
лв. (петдесет хиляди лева) с вкл. ДДС общо за последните три години – 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
оборот се отнася общо за обединението. При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, изискването за оборот се отнася
за участника. 2. Участниците да притежават застраховка за професионална отговорност по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, за строежи IV
категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ, за целия срок на договора.

ІІІ.2.2
)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Да представи декларация по образец, съдържаща списък на основните договори с
предмет проектиране на сгради за обществено обслужване от ІV- та или по – висока категория, изпълнени от участника през
последните 3 (три) години – 2009, 2010 и 2011 г.Към декларацията, участникът следва да приложи заверени от него копия на
препоръки за добро изпълнение за договорите посочени в декларацията. В препоръките трябва да са посочени изходяш номер,
лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна информация. 2. Да се представят: -
Заверени от участника копия на диплома за завършено висше образование, трудова или осигурителна книжка, от които да е
видно, че участникът отговаря на посочените по-горе изисквания за образование и стаж; - Заверено от участника копие на
удостоверение за пълна проектантска правоспособност, валидно за 2012 г. (или удостоверени е за 2011 г., придружено с
документ за платен членски внос за 2012 г.), издадено от КАБ или КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица; -
минимум 3 (три) броя препоръки за добро изпълнение за последните три години (2009, 2010 и 2011 г) за посочените договори
или в зависимост от датата, на която е започнал дейността си. В препоръките трябва да са с изходящ №, посочени лица за
контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. да представят заверени копия на:
- диплома за завършено образование, трудова или осигурителна книжка, или граждански договор, професионална автобиография
(подписана от лицето, за което се отнася), от които да е видно, че участникът отговаря на посочените по-горе изисквания за
образование и стаж; копие от валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2011г. и 2012 г. (или документ
за платен членски внос за 2012 г.), издадено от КАБ или КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица; Попълва се
списък декларация по образец, съдържаща списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на предмета на
настоящата обществена поръчка, придружена с горепосочените документи. Забележка: Всяка промяна в екипа, изпълняващ
поръчката, която е наложителна от гладна точка на Изпълнителя, следва да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя.
Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от
физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или
юридически лица. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако
не отговаря на някое от горните изисквания.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет проектиране на сгради за
обществено обслужване от ІV- та или по – висока категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ, във връзка с Наредба № 1/30.07.2003 год.
за номенклатурата на видовете строежи. Когато участникът е обединение/ консорциум, това изискване се счита за изпълнено,
когато поне един от участниците в обединението/консорциума притежава изискуемия минимален опит. 2. Участникът да
разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани специалисти - проектанти с пълна
проектантска правоспособност, а именно: А. Ръководител на екипа от експерти и водещ проектант, който : - да притежава
образователна степен „магистър” с призната квалификация архитект или еквивалентна за чуждестранните лица, да е с минимум
5 (пет) години стаж по специалността като проектант и да притежава пълна проектантска правоспособност; - да е изпълнил или
да е участвал в изпълнението на минимум 3 (три) договора с предмет проектиране на сгради за обществено обслужване от ІV- та
или по – висока категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ, във връзка с Наредба № 1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете
строежи. 3. Б. Други експерти При изпълнение на задълженията си, участникът трябва да осигури минимум по 1 проектант по
следните части: Проектант по част: СК Проектант по част: Паркоустройство и благоустройство Проектант по част: Електро
Проектанти по част: Енергийна ефективност Проектант по част: ВиК Проектант по част: ОВ Проектант по част: Геодезия
Проектант по част: ПБЗ Проектанти по част: Пожарна безопасност Експерт «Анализ на ресурсите и подготовка на КСС»
Посочените специалисти по отделните части на техническия проект следва да имат пълна проектантска правоспособност.

ІІІ.2.3
)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)
За изпълнението на услугата се изисква определена професия
НЕ

ІІІ.3.1
)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за
изпълнението на услугата

ІІІ.3.2
)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.
1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:

ІV.2.
1)

Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изготвяне на ТИП К2; тежест: 30
Показател: Идейно предложение К1(Концепция)– 20 точки; тежест: 20

Административна информацияIV.3)
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя
93-00-58

ІV.3.
1)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП)
или на описателен документ (при състезателен диалог)

ІV.3.
3)

Срок за получаване на документация за участие
27.03.2012 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие може да бъде получена в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден
до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 25,00 лв. с вкл. ДДС на касата на Община Бургас или по банкова сметка BG 08
SOMB 9130 8424 1517 44, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане :447 000 и след извършена справка в счетоводството.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.04.2012 г. Час: 16:00

ІV.3.
4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3.
6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.
7) Продължителност в дни

90

Условия при отваряне на офертитеIV.3.
8) Дата: 09.04.2012 г. Час: 09:00

Място
Сградата на Община Бургас : ул. " Александровска " № 26

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация
и на юридически лица с нестопанска цел. Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде
публикувана на сайта на Община Бургас, преди разглеждането им.

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ

VI.2)

Допълнителна информацияVI.3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б:ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНООБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящата процедура е одобрена с Решение на Заместник Кмет при Община Бургас. Срокът за получаване на оферти е
съкратен на основание чл. 64 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените
поръчки. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя на сайта на Община Бургас www.burgas.bg, раздел
"Обществени поръчки".

Процедури по обжалванеVI.4)
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.
1)

Подаване на жалби
На основание чл. 120 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за
съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за
извършването на съответното действие.

VI.4.
2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
22.02.2012 г. 

VI.5)


