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Версия за печат

00774-2012-0010

I. II. IV.

BG-Стара Загора: 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 Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042
614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 614806
Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.
Адрес на профила на купувача: www.starazagora.bg/bg/obshtestveni-por-chki.

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
„Изготвяне на технически проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови
пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр.Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна
градска среда“

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344

II.1.2)

Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката
Изготвянето на технически проекти е във връзка с кандидатстване на Община Стара Загора за финансиране по Оперативна
програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4: Подобряване на
физическата среда и превенция на риска, Схема: Зелена и достъпна градска среда Следва да се изготвят технически проекти
съгласно приложеното техническо задание за проектиране с приложение1 към него и скици. Проектирането да се извърши
съгласно Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във всички необходими части за
издаване на Разрешение за строеж - части „Архитектурна”, „Геодезия”, „Пътна”- Комуникационно-транспортно обслужване,
„Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване”, „ВиК” „Електрическа”; „Конструктивна”, „Инженерно-геоложки и

ІІ.1.5)
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хидрогеоложки проучвания”, „Газ” и други части, по преценка на Участника. Основни дейности, които следва да бъдат
предвидени в отделните зони: Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени
площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, паметници и
други елементи от градското обзавеждане. Изграждане (реконструкция) рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
велосипедни пътеки, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като
поставяне на указателни знаци и др. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги
встрани от главни улици; Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и
предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на
обществени места и др.; Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, включително подобряване
на достъпа за хора с увреждания до сгради, в които е разположена общинска администрация.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71220000

Описание:
Архитектурно проектиране

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 варианти
НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
"Изготвяне на технически проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови
пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр.Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна
градска среда“” Следва да се изготвят технически проекти съгласно приложеното техническо задание за проектиране с
приложение1 към него и скици. Проектирането да се извърши съгласно Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти във всички необходими части за издаване на Разрешение за строеж - части „Архитектурна”,
„Геодезия”, „Пътна”- Комуникационно-транспортно обслужване, „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване”,
„ВиК” „Електрическа”; „Конструктивна”, „Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания”, „Газ” и други части, по
преценка на Участника. Основни дейности, които следва да бъдат предвидени в отделните зони: Изграждане, рехабилитация,
възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на
пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, паметници и други елементи от градското обзавеждане. Изграждане
(реконструкция) рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки, пешеходни зони, алеи и подлези за
пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др. Рехабилитация и
реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици; Въвеждане на
енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като
поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.; Създаване на
достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до
сгради, в които е разположена общинска администрация. Обектът на обществената поръчка включва и задължението на
проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта: • Изпълнение на непредвидените с
Офертата ППР, необходимостта от извършване на които е установена след сключване на Договора. • Извършване на всички
съгласувания със заинтересованите ведомства (ВиК, Електроразпределителни дружества, БТК, Напоителни системи, КАТ –
Пътна полиция, общини и др.). • Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на
проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания
към строежите съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството. • Поемане на отговорност за

ІІ.2.1)
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РАЗДЕЛ ІIIЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

качеството на проекта по време на извършване на строителството. • Изготвяне на пълни, подробни и верни количествени сметки
към всички части.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
Опции
НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)
Продължителност в дни
45

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие е в размер 8000лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова
сметка на Община Стара Загора - BG 45 BPBI79353375755401, банков код BPBIBGSF, при "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България"
АД, клон Стара Загора; - банкова гаранция. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни
дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка Гаранцията се представят в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова
сметка на Община Стара Загора - BG 45 BPBI79353375755401, банков код BPBIBGSF, при "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България"
АД, клон Стара Загора; - банкова гаранция. срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за
изпълнение на договора

ІІІ.1.1
)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на фактура както следва: - 50% след
приемане на извършената работа с подписан от двете страни приемателно-предавателен протокол и след издаване на разрешения
за строеж за всички проектирани обекти; - 45% в три месечен срок след издаване на разрешения за строеж за всички проектирани
обекти; - 5% след завършване изпълнението на строително монтажните работи, в случай, че няма пропуски в количествената
сметка, които да нанасят вреда на Общината в размер по-голям от 1% от стойността на проектираните СМР. В случай че СМР за
някои от проектираните обекти не се осъществят в срок до 3 години, след издаване на разрешенията за строеж за всички
проектирани обекти, ще бъдат изплатени останалите 5% от възнаграждението. Ако количествените сметки са неточни и нанасят
вреда на Общината в размер по-голям от 1% от стойността на СМР, частта от 5% от възнаграждението няма да бъдат изплатени
на Изпълнителя.

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: Участникът може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо
лице или техните обединения, за което не са налице обстоятелствата визирани в чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Възложителят отстранява
от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата визирани в чл.
47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от ЗОП. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, съдържащ:
Плик №1 "Документи за подбор": 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Оферта,
попълнена по образец 3. Копие на документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние или EИК, съгласно чл. 23 от
ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; Копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Документът за регистрация
не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно
да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или
техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е
установен, и да се представи в официален превод на български език. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в процедурата. 5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата,
включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, в който
задължително се посочва представляващия. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, т. 5 и
ал. 5, т. 1; 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. 8. Декларация , съдържаща информация
за общ оборот за последните три години/2009 г., 2010 г. и 2011г./ и и информация за общият оборот от услуги, свързани с
предмета обществената поръчка, за последните три години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ , от където да е видно, че участникът е
реализирал общ оборот от услуги, свързани с предмета обществената поръчка, за последните три години /2009 г., 2010 г. и 2011
г./ не по-малък от 250 000 /двеста и петдесет хиляди лева/ без ДДС. 9.Заверено копие на валидна застрахователна полица по чл.
171 от ЗУТ за професионална отговорност на лицата, които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени на други

ІІІ.2.1
)
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участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод
изпълнение на задълженията им.10. Декларация -Списък на основните договори за услуги свързани с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), с приложени към него договори и референции. Приложените
договори следва да доказват минимално изискуемия оборот от услуги свързани с предмета на поръчката /250 000 лв./;11.
Декларация - Списък на техническите лица , съдържащ информация за имена, квалификация, трудови или други
правоотношения на лицата с Участника или с неговите подизпълнителии професионален опит, с приложени към Списъка
заверени копия на у-я за ППП и документи, удостоверяващи образование, професионалната квалификация и опит. За изпълнение
на поръчката участникът е необходимо да осигури определен минимален брой технически лица.12Декларации (свободен текст)
от проектантите;13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители. 14. Декларация за
съгласие за участие като подизпълнител;15.Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или
оригинал на банковата гаранция за участие;16. Декларация за приемане на условията в проекта на договора;17.Документ за
закупена документация за участие. Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката: 1 Предложение за изпълнение,
съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП;Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”: Ценовото предложение на участника.
Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща информация за общ оборот и оборот от услуги свързани с
предмета на поръчката за предходните 3 години /2009 г., 2010 г., 2011 г./, към която следва да се приложат заверени копия от
годишен баланс и отчети за приходите и разходите за предходните 3 години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или е започнал дейността си Прилагането на отчет за приходите и разходите не се изисква, когато
същите са публикувани в Търговския регистър. От декларацията следва да е видно, че участникът е реализирал оборот от
услуги, свързани с предмета обществената поръчка, за общо последните три години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. не по-малък от
250 000 /двеста и петдесет хиляди лева/ без ДДС. 2.Участникът трябва да представи заверено копие на валидна застрахователна
полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност на лицата, които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени
на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по
повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/ регистриран в Република България, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник,
установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на
тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
Минимални изисквания: 1. Участниците да представят информация за общ оборот за предходните 3 години /2009 г., 2010 г., 2011
г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и информация за оборот от услуги
сходен с предмета на поръчката за предходните 3 години /2009 г., 2010 г., 2011 г./, в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си. Участникът следва да е реализирал оборот от услуги, свързани с предмета обществената
поръчка, общо за последните три години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. не по-малък от 250 000 /двеста и петдесет хиляди лева/ без
ДДС. 2.Участникът да притежава валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност на лицата,
които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник,
установен/ регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал.
1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.

ІІІ.2.2
)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация -Списък на основните договори за услуги свързани с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), с приложени към него договори и референции. Приложените
договори следва да доказват минимално изискуемия оборот от услуги свързани с предмета на поръчката /250 000 лв./. Не се
допуска прилагането на референции за договори, които не фигурират в списъка и не са приложени. 2. Декларация - Списък на
техническите лица , съдържаща информация за имената на лицата, ролята им в изпълнението на обществената поръчка,
образование и квалификация, трудови или други правоотношения, доказващи ангажираност на лицата с Участника или с
неговите подизпълнители и професионален опит. Към декларацията следва да се приложат заверени копия от удостоверения за
пълна проектантска правоспособност (ППП) редовно отчетени за текущата година, съгласно ЗКАИИП за всички лица от
списъка; професионални автобиографии по образец и заверени копия на документи, удостоверяващи образованието,
професионалната им квалификация и трудовия опит.
Минимални изисквания: 1.Да е изпълнил договори за услуги свързани с предмета на поръчката за предходните три години –
2009 г., 2010 г., 2011 г., Стойността на приложените договори да доказва минимално изискуемия оборот от услуги свързани с
предмета на поръчката 250 000 лв. 2.За изпълнение на поръчката участникът е необходимо да осигури следния минимален брой
технически лица както следва: 2.1. Главен проектант, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от
ЗУТ; 2.2.Проектанти с ППП за изработване на части „Архитектурна” - минимум 2 лица., „Геодезия и вертикална планировка”-
минимум 3 лица, „Пътна”- минимум 1 лице, „Озеленяване”- минимум 2 лица, „ВиК”- минимум лице „Електрическа”- минимум 1
лице; „Строителни конструкции”- минимум 1 лице, „Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания”- минимум 1 лице, и
други части, по преценка на участника;

ІІІ.2.3
)

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

ІІІ.3.1
)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

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

ІІІ.3.2
)

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.
1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

ІV.2.
1)

Административна информацияIV.3)
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
23.07.2012 г. Час: 17:30
Платими документи
ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане
Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по
бюджетна сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG77BPBI79358475755544 BIC: BPBIBGSF вид плащане: 447000 в БАНКА
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България или на касата в Община Стара Загора. Цената на докумунацията е посочена без ДДС. На
основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в
процедурата от датата на публикуване на обявлението в електронен вид на следният интеренет адрес: www.starazagora.bg/bg/
obshtestveni-por-chki

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.07.2012 г. Час: 17:00

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: 31.07.2012 г. Час: 10:00

Място
сградата на общинска администрация Стара Загора

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на
юридически лица с нестопанска цел.

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

VI.2)

Процедури по обжалванеVI.4)



Page 6Съдържание на документ

7/3/2012 2:48:32 PMhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=489189&newver=2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНООБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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
съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.
2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
02.07.2012 г. 

VI.5)


