21 Юли 2014 г.

BG-Велико Търново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова, Кристина
Димитрова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail:
mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251
Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.veliko-turnovo.bg.
Адрес на профила на купувача: www.veliko-turnovo.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Изготвяне на технически проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в спортни зали към СК „Ивайло”.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71220000
Описание:
Архитектурно проектиране
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Техническият проект трябва да съдържа следните части: • Строителна и конструктивна; • ОВИ;
• Газификация; • ВиК; • Електро; • Част за противопожарна безопасност; • Част за безопасност и
здраве; • Управление на отпадъците; • Част енергийна ефективност.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
24000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Велико Търново
NUTS:
BG321
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Целта на процедурата е да бъде изготвен технически проект „Реконструкция, модернизация и
внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали към СК „Ивайло”, Община
Велико Търново”. Проектът се изготвя за целите на програма на министерството на младежта и
спорта „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове
и покрити плувни басейни в тях – единадесети транш”. Проектите обхващат строително
ремонтни и монтажни дейности и топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната
ефективност на сградите с цел достигане на нормативните изисквания, заложени в извършените
енергийни обследвания. Изпълнителят е длъжен да извърши възложената работа като се
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ръководи от действащите в страната нормативна уредба и технически изисквания и съгласно
приложеното Техническо задание. При разработката да се ползват всички налични данни
съгласно приложено Техническо задание. Техническия проект да е с обхват и съдържание
съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителни газопроводи и съоръжения, инсталациите и уредите за природен
газ, Наредба № IЗ-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
съоръженията и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна
атмосфера. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:
1. Представя се списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
включително стойностите, датите и получателите. Минимално изискване към т. 1:
доказателство за извършена услуга със сходен предмет (изготвяне на технически проект),
съгласно изискванията на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или
компетентен орган, за извършена услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Участникът
представя списък на лицата – екип от експерти, ангажирани с изпълнение на дейностите с
необходимото образование. Списъкът се изготвя по образец от документацията и трябва да
съдържа трите имена на всички лица, роля в изпълнението, образователно–квалификационна
степен, професионален опит. Минимално изискване по т.2 Участникът следва да разполага с
екип от проектанти по части, както следва: • Строителна и конструктивна; • ОВИ; •
Газификация; • ВиК; • Електро; • Част за противопожарна безопасност; • Част за безопасност и
здраве; • Управление на отпадъците; • Част енергийна ефективност. Едно лице може да участва
в изготвянето на няколко проектни части.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически найизгодната оферта. Показатели: Ц – Ценови критерий с тежест 30%. Показател за предлаганата
цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо сумарно
възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Т – Техническа оценка на участника с
тежест 60%. Показател оценяващ организацията на изпълнението, плана за организацията и
реализацията на работите. По този показател се оценява дали предложението на участника
показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и
начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.
Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за
необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на
поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на
различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и
участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в
достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от
вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията,
методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното
съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на
представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените
методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от
страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление
на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите –
предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират
резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен
ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. С – Срок за
изпълнение с тежест 10%. Показател за предлаган срок за изпълнение. Цялостната методика е
приложена към документацията за участие.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
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31/07/2014 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 31.07.2014г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6
от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 01.08.2014 г. от
14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето
на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето).
Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението:
наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец:
административни данни; 2. Техническо предложение (по образец), съдържащо предлаганата от
участниците организация и методология за изпълнението на поръчката; - Срок на валидност на
офертата не по-малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; Срок за изпълнение на поръчката /в работни дни/. - Обяснителна записка, която трябва да
съдържа: работния план и методологията на участника, със съдържание съгласно "Критерий за
оценка" от документацията. 4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите; 5. Списък на лицата – екип от
експерти, ангажирани с изпълнение на дейностите; 6. Ценово предложение, съгласно образец, в
това число: - Възнаграждение за услугата; - Начин на плащане: по банков път, с платежно
нареждане в български лева; - Предложение за аванс не повече от 35%; Копия на документи,
представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с
подпис и свеж печат на участника. Офертата се депозира в „Общински център за услуги и
информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико
Търново, пл. „Майка България” № 2. Образците към настоящата покана са на разположение на
участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на
обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване па публичната покана на
интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен
вид. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и
описание на поръчката по раздел II от настоящата публична покана. Преди сключване на
договор класираният на първо място участник представя следните документи: - документи,
издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от Община В. Търново
за липса на задължения.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
30/07/2014
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