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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1710
Поделение: ________
Изходящ номер: 51 от дата 21/03/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"
Адрес
Бул. Скобелев 7
Град
Пощенски код
Страна
Русе
7000
България
Място/места за контакт
Телефон
гр. Русе
082 872397
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Цонка Христова – гл. експерт в ДПП Русенски Лом
E-mail
Факс
hristova@lomea.org.
082 828730
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.lomea.org.
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.lomea.org.

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и
работен проект по всички части за обект: Център за изследване,
обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в Природен
парк "Русенски Лом" по проект “Дейности по устойчиво управление
на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен №
BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идентификационен № на проекта DIR5113326-6-100.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
71320000
Осн. предмет

УНП: bb1df344-47b0-456a-9796-58ecc10ab5a3

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Проектната разработка по обхват и съдържание трябва да се
представи в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №
4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти.
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000 Валута: BGN
Място на извършване
Природен парк "Русенски Лом"

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Минимални изисквания за технически възможности и
квалификация:
За изпълнение на предмета на обществената поръчка и постигането
на нейните задачи и цел, участниците следва разполагат с
проектантски екип. За доказване на това обстоятелство следва да
приложат към офертното си предложение копия на Удостоверения за
пълна проектантска правоспособност (за проектантския екип).
Участниците следва да имат минимум 3 /три/ изготвени и одобрени
проекти с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка. За
доказване на това обстоятелство следва да приложат към
офертното си предложение списък на изпълнените договори с
предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, придружен от
препоръки за добро изпълнение/минимум три/;
2. Минимални изисквания към икономическите и финансови
възможности на участниците:
Участникът следва има реализиран минимален оборот от
проектиране в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/
без ДДС за последните три финансово приключили години (2009,
2010 и 2011 г.). Наличието на изискуемия минимален оборот се
доказва с представяне на информация за общия и специфичния
оборот по образец, придружена от копия на счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите за съответните години, в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си. В случай че участникът е посочил единен
идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър,
документите по настоящия пункт могат да не се представят към
офертата. Когато по обективни причини участникът не може да
представи исканите от възложителя документи, той може да докаже
икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ,
който възложителят приеме за подходящ.
Участниците следва да представят копие от действаща
застрахователна полица за професионална отговорност в
проектирането по чл. 171, ал.1 от ЗУТ (заверено от участника
копие), придружена от декларация, че застраховката ще се
поддържа през целия период на договора;)
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Срок на изпълнение - 60 т.
2. Предлагана цена - 40 т.
Срок за получаване на офертите
УНП: bb1df344-47b0-456a-9796-58ecc10ab5a3
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Час: 10:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата следва да съдържа:
1. списък на приложените документи;
2. данни за лицето, което прави предложението: посочване на ЕИК,
управляващо лице, координати за връзка, телефон, факс, адрес и
лице определено за координатор по изпълнението;
3. техническо предложение за изпълнение обекта на обществената
поръчка/ Приложение 2;
4. ценово предложение/ ценовото предложение на участника не
трябва да надхвърля прогнозната стойност, посочена в Раздел ІІІ
от настоящата покана/ Приложение 3;
Забележка: При определяне на цената да се използва „Методика за
определяне размера на възнагражденията за предоставяне на
проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в
инвестиционното проектиране” на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране – 2008г.
5. декларация за представяне на застрахователна полица за
застраховка «Професионална отговорност» в проектирането съгласно
Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в
проектирането в случай, че участника бъде избран за изпълнител;
6. удостоверения за пълна проектанска правоспособност на
лицата, ангажирани с изпълнението обекта на обществената
поръчка;
7. декларация за срок на валидност на офертата/участникът
следва да посочи срок на валидност на офертата, който трябва да
е не по - малко от 90/деветдесет/ календарни дни от датата,
определена за краен срок за получаване на оферти;
8. списък на договорите за изпълнени услуги с предмет, сходен с
предмета на обществената поръчка за последните три приключени
години, придружен с препоръки за добро изпълнение;
9. декларация по образец - информация за реализиран общ оборот
и оборот от проектиране, с приложени заверени копия от баланс и
отчет за приходите и разходите за предходнит три години/2009,
2010 и 2011г./;
Забележка: Участници, които са регистрирани в Търговския
регистър и са публикували годишните си финансови отчети, част от
които са балансът и отчетът за приходите и разходите, не следва
да ги прилагат към офертата си.
10. копие от действаща застрахователна полица за професионална
отговорност в проектирането по чл. 171, ал.1 от ЗУТ;
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен
плик и адресирана до:
Дирекция Природен парк "Русенски Лом", гр. Русе, бул.
"Скобелев" 7, за обществена поръчка с предмет:
Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и
работен проект по всички части за обект: Център за изследване,
обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в Природен
парк "Русенски Лом" по проект “Дейности по устойчиво управление
на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен №
BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идентификационен № на проекта DIR5113326-6-100.

УНП: bb1df344-47b0-456a-9796-58ecc10ab5a3
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/03/2013 дд/мм/гггг

УНП: bb1df344-47b0-456a-9796-58ecc10ab5a3
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