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Партида: 4308

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

А ОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4308
Поделение:
Изходящ номер: 75 от дата 24/11/2014
Коментар на възложителя:

Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ПГАСГ"Арх.Камен Петков"
Адрес
ул."Арх. Камен Петков" № 3
Страна
Пощенски код
Град
Р България
4017
Пловдив
Телефон
Място/места за контакт
032 632339
ПГАСГ "Арх. Камен Петков" гр.
Пловдив
Лице зд контакт (може и повече от едно лице)
Мария Пейчинова- помощник-директор по административностопанската дейност
Факс
E-mail
032 632334
pgsag plovdiv@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.pgsag-plovdiv.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.pgsag-plovdiv.com/
Р А З Д Е Л II
Обект на поръчката
Ц Строителство

•Доставки

^Услуги

Кратко описание
Извършване на обследване на сгради за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169,
ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно
чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на
материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната
среда" за обект:
ПГАСГ "Арх.Камен Петков" гр. Пловдив
Общ терминологичен речник (CPV)
Оси. код
Оси, предмет
УНП: bbfdca03-ead3-44a3-addd-a833f3d643d8

Доп. код (когато е приложимо)

71240000
1

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А (версия 4)

Партида: 4308

Доп. предмети

71251000

Р А З Д Е Л III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Архитектурно заснемане, конструктивно обследване
и изготвяне на
технически паспорт. Разгъната застроена площ на сградата 7353
м2. Количеството и вида на услугата са определени в Техническата
спецификация в документацията, публикувана в профила на купувача
на възложителя на адрес:
http://www.pgsag-plovdiv.com/
Прогнозна стойност
(в цифри): 16690 Валута: BGN
Място на извършване
ПГАСГ "Арх. Камен Петков" гр. Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Участникът следва да е изпълнил през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата поне две
услуги,еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка;2.Участникът следва да разполага с екип от минимум
шестима експерти, както следва: 2.1. Архитект - висше
образование, маг. степен по архитектура; валидно удостоверение
за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна
застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството" /ПОПС/; минимум
5 г. проф. опит по
специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за
установяване на техн. характеристики, съгл. чл. 169, ал. 1, т. 1
-5 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.; 2.2. Строителен инженер - висше
образование, маг. степен, строителен инженер (ПГС или
еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна
застраховка /ПОПС/; минимум 5 г. проф. опит по специалността;
участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на
техн. характеристики съгл. чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3
от ЗУТ.; 2.3. Електроинженер - висше образование, маг.степен,
електроинженер (или еквивалент); валидно удостоверение за ППП;
валидна поименна застраховка /ПОПС/; минимум 5 г. проф. опит по
специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за
установяване на техн. характеристики, съгл. чл. 169, ал. 1, т. 1
-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ; 2.4. Инженер в областта на
отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи
за поддържане на микроклимата в сгради - висше образование,
магистърска степен, отопление, вентилация и климатизация (или
еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна
застраховка /ПОПС/; минимум 5 г. опит в инвестиционния процес;
участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на
техн. характеристики, съгл. чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и
ал. 3 от ЗУТ; 2.5. Инженер ВиК - висше образование, маг. степен,
инженер ВиК; валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност; валидна поименна застраховка /ПОПС/; минимум 5
г. опит в инвестиционния процес; участие в обследванията на
минимум 2 сгради за установяване на техн. характеристики, съгл.
чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал.3 ЗУТ.;2.6.Инженер, който ще
осъществява технически контрол по част „Конструктивна" - включен
в списъка,
Забележка: членовете на екипа на участника не могат
да бъдат включени в повече от една оферта за участие. Ако
Възложителят установи, че едни и същи членове на екипа са
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предложени в офертите на повече от един участник, всички тези
участници се отстраняват;3.Изпълнителят трябва да разполага със
собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за
обследване на строителните конструкции и инсталации,
измервателна и изпитателна апаратура и техника - уреди и
инструменти за измерване на осветеност, шум, електроизмервания и
др. или да декларират възможност за използване на строителни и
други специализирани лаборатории, необходими за проверката на
съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
Всяка оферта требва да съдържа:1.Списък на документите(по
образец);2 Копие от документ за регистрация/актуално състояние
или копие от документа за ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР;
3.Пълномощно, ако участникът се представлява от пълномощник; 4.
При участие на обединение - копие от документ за създаване на
обединението; 5. Декларация
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №
4); 6. Други документи, които участникът счита, че са от особена
важност при оценката на офертата или се изискват съгласно
документацията;7.Техническо предложение (Образец № 2 ); 8.
Ценово предложение (образец № 3 ); 9. Списък на ключови
експерти,(Образец № 5); 10. Списък на услугите, изпълнени през
последните три години (Образец № 6); 11.Декларация /свободен
текст/ за наличие на собствени или наети уреди и инструменти за
извършване на обследване за доказване на конструктивните,
якостни и технически характеристики на сградата или декларация
за наемане на строителни и други специализирани лаборатории 12.
Проект на договор,Обр.7,Банкова гаранция

Критерий за възлагане
К най-ниска цена

• икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Срок за получаване на офертите
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да •

Не К

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата се депозира в ПГАСГ "Арх. Камен Петков" на ул."Арх.
Камен Петков" №3 гр.Пловдив всеки работен ден от 8,30 до 16,00
ч. в срока, посочен в настоящата покана. Неразделна част от
настоящата покана са указанията на възложителя и образци на
изискуемите документи и проекта на договора, които са на
разположение на участниците на интернет адреса на възложителя,
посочен в поканата.Офертите ще се отворят в стаята на помощникдиректора по административно-стопанската дейност на ПГАСГ "Арх.
Камен Петков" гр. Пловдив на ул."Арх. Камен Петков" № 3 на
04.12.2014 г. гр. Пловдив
в 9,30 часа при условията на чл.68,
ал.З от ЗОП.
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Р А З Д Е Л IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: '03/12/2014 дд/мм/гггг

N

УНП
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