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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: ДПП Русенски Лом
Изходящ номер: 64 от дата 25/03/2014
Коментар на възложителя:
Поръчката се възлага в изпълнение на проект:Дейности по
устойчиво управление на ПП Русенски Лом, финансиран от
Оперативна програма Околна среда 2007-2013

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция на Природен парк "Русенски ЛомЮ
Адрес
бул. Скобелев № 7
Град
Пощенски код
Страна
Русе
7000
България
Място/места за контакт
Телефон
стая 2. бул. Скобелев № 7, Русе 082 872397
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж.Цонка Христова
E-mail
Факс
info@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
Предмет на обществената поръчка, възлагана от ДПП Русенски Лом
е : Строителен надзор за обект: Център за изследване, обучение,
симулация и анализ на биоразнообразието в Природен парк
"Русенски Лом" и новоизгражданата туристическа инфраструктура по
проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк
„Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27,
Идентификационен № на проекта DIR-5113326-6-100
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Упражняването на строителен надзор по време на строителството на
обекта (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) е в обем и обхват, съгласно
изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове,
вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и
протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168,
ал. 6 от ЗУТ; Контрол на количествата, качеството и
съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и
влаганите материали с договорите за изпълнение на
строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 2 от ЗУТ и Изготвяне
на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в
обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за
техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр.
7/2007г. При изпълнение на общ. поръчка изпълнителят следва да:
упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на
СМР по време на изграждането на ЦИОСА, съгласно инвест. работен
проект и изискванията на норм. актове;спазва изискв. на
действащата законова уредба в страната–ЗУТ, Наредба №
1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба №
2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и мин. гаранц. срокове за изпълнени стр. и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №
3/31.07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите
паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за миним.
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г.
за минимални изисквания за здрав. и безопасни условия на труд на
работните места при използване на раб. оборудване,Наредба №
3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО и
всички неупоменати, но регламентиращи този вид дейност;участва в
изготвянето и одобрява с подписа си протоколите за извършените
натурални видове СМР (договорени, непредвидени и заменени) и
колич.-стойн. сметка с последователно отчитане на стойностите
при межд. и оконч. плащане на извършените СМР заедно с
лицето/ата упраж. инвест. контрол и и строителя, когато всяка
работа, съоръж., оборудване или материал, включени в отчета са в
съответствие с проекта, прилож. законодателство, стандарти,
норми и разпоредбите на договора или др. задълж. изисквания;
участва в изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по
време на стр-вото, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
Изпълнителят и лицата, подписали съответните актове или
протоколи от негово име, носят солидарна отговорност заедно с
останалите подписали лица за достоверността на съдържащите се в
тях данни; следи и съдейства за започване и завършване на
строител. обект в догов. срок; дава при необходимост писмени
указания за точното и качествено изпълнение на СМР и взема
технич. решения, съгласувани с проектанта, които не водят до
изменения на проекта и вида на влаганите материали;спира със
заповед строителството на обектите при констатиране на некачест.
изпълнени СМР, неспазване на ТП/РП;информира незабавно Възл. при
установяване изпълнение на видове СМР извън догов. без спазване
на определ. процедура и в др. случаи;контролира спазването на
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условията за безопасност на труда съобразно ЗБУТ и наредбите към
него;оказва контрол по опазване на околната среда по време на
изпълнение на СМД в съответствие със ЗООС и Закона за управл. на
отпадъците и наредбите към тях;изисква сертификати за качество
на материалите и оказва к-л върху съответствието на влаганите
материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за
съществените изисквания към строежите и оценяване на
съответствието на строител. продукти (изм. и доп., ДВ бр. 18 от
2.03.2012 г. );недопуска увреждане на трети лица и имоти
вследствие на строителството;уведомява, при нарушаване на
технич. правила и нормативи.
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000 Валута: BGN
Място на извършване
Природен парк "Русенски Лом", п.имот № 000020, землището на с.
Нисово, община Иваново

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят трябва да изпълни обществ. пор. съгласно Tехн.
специф., прил. към документацията, която е публикувана на
www.lomea.org. Условията и изискванията на Възл., обявени в
документацията. и прилож. към нея са задължителни за всеки
участник/изпълн., в т.ч1. Участникът следва да притежава валидно
удостоверение или лиценз за упражняване на дейност строителен
надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 т ЗУТ. Чуждестранните лица лицата по чл.166, ал.7 от ЗУТ представят копие на валидно
удостоверение или лиценз за упражняване на дейност строителен
надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ. Лицата, които имат
право да упражняват дейност по строителен надзор според
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз
или друга държава-страна по споразумението за Европейското
икономическо пространство, в която няма режим, еквивалентен на
режима по чл.166, ал. 2 от ЗУТ, могат да упражняват тези
дейности на територията на Република България временно и
еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение,
издадено от началника на ДНСК.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за
професионална отговорност за извършване на строителен надзор 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 се прилагат
разпоредбите от чл.171а до чл.174 от ЗУТ.
3. Участникът следва да е извършил не по-малко от три услуги по
строителен надзор на обекти през последните три години, за които
представя списък и препоръки/референции от възложителите.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценяване:
1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в
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съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в
Техническата спецификация ;тежест 80 точки , със следните
подпоказатели:
1.1.Стратегия на участника (П 1.1) - до 30 т
-Предложение за дейности, необходими за постигане целите на
договора и на изискванията на Техническата спецификация.
Предложение за разпределението на задачите и отговорностите
между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по
договора.
1.2. Превенция на риска(П 1.2)- до 30 т
Предложение за мерки за преодоляване/предотвратяване на
посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват
от изпълнителя на договора
1.3.Контрол и комуникация на участника (П 1.3) - до 20 т
Предложение за средствата и начините за контрол, необходими за
изпълнение на дейностите. Предложение за средствата и начините
за комуникация, необходими за изпълнението на дейностите.
2.Предложена от участника цена в лева без ДДС; тежест 20 точки
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/04/2014 дд/мм/гггг

Час: 14:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Изборът на изпълнител на услугата е част от дейност Център за
изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в
ПП Русенски Лом (ЦИОСА) по проект “Дейности по устойчиво
управление на Природен парк „Русенски Лом”, финансиран от
Оперативна програма Околна среда 2007-2013

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/04/2014 дд/мм/гггг
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