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

А ОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя:
Поделение:
Изходящ номер: 333 от дата 05/09/2014
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
Пловдив
4000
Място/места за контакт
Телефон
ПГАСГ "Арх. Камен
Петков" гр.
032 632339
Пловдив
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Мария Пейчинова- помощник-директор по административностопанската дейност
Факс
E-mail
pgsag plovdiv@abv.bg
032 632334
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.pgsag-plovdiv.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрсс, на който е публикувана
поканата):
http://www.pgsag-plovdiv.com/
Р А З Д Е Л II
Обект на поръчката
ВИ Строителство

Д Доставки

Q Услуги

Кратко описание
Строително-монтажни работи в сградите на ПГАСГ "Арх.Камен
Петков" гр. Пловдив в две обособени позиции: Обособена позиция
1: Ремонт на покрива на учебната сграда; Обособена позиция 2:
Разрушаване и частично ремонтиране на съществуващи Котелно,
Складове и Оранжерии. Строително-монтажните
работи, предмет на
поръчката са описани по вид и количество
в количествена
сметка,която е неразделна част от настоящата покана и може да
бъде намерена на посочения в поканата интернет адрес.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
7aQ6hShe456f

-r^vvxJVKJV

Доп. код (когато е приложимо)
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Р А З Д Е Л III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Вида и количеството на ремонтните
строително-монтажни
работи
е съгласно приложената количествена
сметка, която може да бъде
намерена на посочения в поканата интернет адрес. Прогнозна
стойност на поръчката за обособена позиция 1:
60157 лв. , без
включен ДДС; за обособена позиция 2: 43508 лв.
Прогнозна стойност
(в цифри): 103665 Валута: BGN
Място на извършване
ПГАСГ "Арх. Камен Петков" гр. Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минималните изисквания за техническите възможности и
квалификация, на които трябва да отговарят участниците
са
подробно
описани в документацията, която е разположение на
участниците на
посочения в настоящата покана
интернет адрес.
Изисквания към офертата:
Офертата на кандидата следва да е
изготвена в пълно съответствие с приложения образец и да
съдържа:
1. Оферта
(образец №1), 2. Единен идентификационен
код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР или данни за лицето, което
прави предложението, 3. Удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите
в Р. България и копие от валиден талон за 2014 г./заверено от
участника копие/, 4. Списък на изпълнено строителство (по
образец № )4, Удостоверения за добро изпълнение на
строителството, отразено в списъка, 6. Декларация за
квалифицирания персонал на участника за изпълнение на поръчката
(образец» 5), 7. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (образец №
6), 8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (образец № 7), 9.
Декларация за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 56, ал.
1, т. 8 от ЗОП (образец № 8), 10. Декларация за съгласие за
участие като подизпълнител (образец № 9), 11. Декларация по чл.
56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
- по (образец № 10), 12. Техническо
предложение (образец № 3), 13. Линеен календарен график, 14.
Ценово предложение (образец № 2), 15. Нотариално заверено
пълномощно в случай, че офертата и/или останалите документи не
са подписани от законния представител на участника.Минималните
изисквания за техническите възможности и квалификация, на които
трябва да отговарят участниците
са подробно
описани в
документацията, която е разположение на участниците на
посочения в настоящата покана интернет адрес.
Изисквания към
офертата:
Офертата на кандидата следва да е изготвена в пълно
съответствие с приложения образец и да съдържа:
1. Оферта
(образец №1), 2. Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.
23 от ЗТР или данни за лицето, което прави предложението, 3.
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя към Камарата на строителите в Р. България и копие от
валиден талон за 2014 г./заверено от участника копие/, 4. Списък
на изпълнено строителство (по образец № 5), Удостоверения за
добро изпълнение на строителството, отразено в списъка, 6.
Декларация за квалифицирания персонал на участника за изпълнение
на поръчката (образец№ 5), 7. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП
(образец № 6), 8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (образец №
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7), 9. Декларация за удостоверяване на обстоятелствата по чл.
56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (образец № 8), 10. Декларация за съгласие
за участие като
подизпълнител (образец № 9), 11. Декларация по
чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
- по (образец № 10), 12.
"Техническо предложение (образец № 3), 13. Линеен календарен
график, 14. Ценово предложение
(образец № 2), 15. Нотариално
заверено пълномощно в случай, че офертата и/или останалите
документи не са подписани от законния представител на участника.
Ценово предложение- по образец, в което участникът да предложи:
В ценовото предложение участникът следва да посочи: 1.Цена за
изпълнение на поръчката, включваща сбора от остойностяването на
видовете работи в приложената количествена сметка и стойността
на материалите
с включен
ДДС. 2.Единични цени за отделните
видове работи, описани в КСС
3. Елементи на ценообразуване:1.
Часова ставка .... лв./час, 2. Допълнителни разходи върху
труд
%, 3. Допълнителни разходи върху механизация
4. Доставно-складови разходи
%, Непредвидени
разходи
%, 6. Печалба
.... % ;
Критерий за възлагане
ZIнай-ниска цена

.... %,

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на допуснатати до оценка офертите се извършва след
определяне на комплексна оценка, изчислена на база на оценки по
всеки показател, включително относителната тежест, която
възложителят дава на всяки от показателите за определяне на
икономически най-изгодната оферта. Комплексната оценка КО на
всяко предложение се получава по формулата: К 0 = К1 + К2+ КЗ
Икономически най-изгодно предложение е получилото най-висока
комплекс на оценка от максималния брой 100 точки. Показатели: К1
- ЦЕНА - максимален брой точки- 80 точки. Оценката по този
показател се извършва на база предложена от участника цена за
изпълнение на поръчката, включваща сбора от остойностяването на
видовете работи в приложената количествена сметка и стойността
на материалите
с включен ДДС. Най-ниската предложена цена
получава най-високата оценка - 80 точки. Оценките на останалите
участници по този показател се определят по формулата:
К1= (Ц мин/ Ц уч.) х 80 , където Ц мин. - минимално предложена
цена, Ц уч. - цена от оценяваната оферта; 2.К2 - СРОК
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ - максимален брой точки- 10 точки
Оценката по този показател се извършва на база предложен от
участника срок за изпълнение на поръчката. Най-краткият срок за
изпълнение получава най-високата оценка-10 точки.
Оценките на
на останалите участници по този показател се определят по
формулата: К2 = (С мин/ С уч.) х 10 , където С уч. - срок
от
оценяваната оферта, С мин. - най-краткия срок за изпълнение; 3.
КЗ - ГАРАНЦИОНЕН СРОК - максимален брой точки- 10 точки.
Оценката по този показател се извършва на база предложен от
участника гаранционен срок за извършените СМР в месеци. Найдългият предложен гаранционен получава най-високата оценка- 10
точки. Оценките на останалите участници по този показател се
определят по формулата: КЗ = (Гуч. / Г макс.) х 10 , където Гуч.
- гаранционния срок на оценявания участник, Г макс.- максимален
гаранционен срок предложен от участник.
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Срок за получаване на офертите
Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да D Не ^

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 учителската стая на
ПГАСГ "Арх. Камен Петков" гр. Пловдив на ул."Арх. Камен Петков"
№ 3 на 16.09.2014 г. гр. Пловдив
в 10,00 часа.
Р А З Д Е Л IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг
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