
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Теодора  Минкова;  Грета  Маринова,

Република  България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg,

Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 320, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/266.

Услуги

„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност

и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради, изграждани по

индустриален способ - на територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

71240000, 71251000, 71356100, 71621000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради

Услуги по техническа проверка

Услуги по технически анализ и консултантски услуги

Предметът на обществената поръчка включва: 1. Извършване на екзекутивто архитектурно

заснемане – съгласно Техническо задание. 2. Извършване на обследване на сгради за установяване

на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от

Закона за устройството на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а

от ЗУТ 3. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради,

свързано с изискванията на Закона за енергийната ефективност. Изпълнителят се задължава да

извърши възложените работи по вид, количества и обекти, уточнени от представител на

Възложителя.

66000 BGN

Община Велико Търново

BG321
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се извършат при

съобразяване с изискванията на Закона за устройството на територията, Закона за енергийната

ефективност, Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност,

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за

техническите паспорти на строежите, както и цялото действащо законодателство, свързано с

предмета на поръчката. Дейностите следва да се изпълняват съгласно одобрено Техническо

задание. Дейностите, включени в предмета на поръчката, се възлагат за отделна(и) сграда(и), с

възлагателно писмо. Договорът се сключва за срок от 1 година, считано от датата на подписването

му. Ако преди изтичането на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП от 66 000.00

лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. При участници обединения се представя

заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в

който се посочва представляващият. Съгл. чл. 101б, ал. 1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на

представените оф. ще се извърши на 04.03.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Община В. Търново,

при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на оф. е публично и на него могат да прис-ват

уч-ците или техни упълномощ. предст-ли, както и предст-ли на средствата за мас. осведомяв. и др.

лица при спазване на установ. режим за достъп до сградата, в която се изв-ва отварянето. Офертата

трябва да съдържа най - малко: 1. Данни за лиц., което прави предлож-то: наименов. на фирмата,

ЕИК, седалище и адрес на управл-е и др. данни, съгл. Образец № 1: административни свед-я; 2.

Техн. предлож. (Образец № 2), съдържащо: срок на вал. на офертата (не по - малък от 2 (два) мес.,

счит.от крайния срок за получ. на оф.); срок за изпълн-е на дейностите, предмет на техн.задания: не

повече от 60 кал. дни от дат.на предостав. на налич. изх.данни за сградата от предст-л на Възл-ля

след скл.на д-р и получ. на възлагат.писмо; предлаг. организ-я и методол-я за изпълн-то на пор.;

Икономически най-изгодна оферта

К = Ц х 60 % + С х 40 %, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата от участника

цена, който определя най-доброто ценово предложение. Предложенията по ценовия критерий се

оценяват по следната формула: Ц = Ц 1 х 50 % + Ц 2 х 50 %, където: Ц 1 - Цена за конструктивно

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169,

ал.1, т.1 – т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) Ц 2 – Цена за

обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) С - Срок за изпълнение на дейностите, предмет

на техническите задания (в календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно

писмо заедно с наличните изходни данни за съответната сграда от представител на Възложителя.

Пълната методика за оценка е съгласно Приложение № 3 "Критерий за оценка".
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НЕ

3.Списък на услуг., които са еднакви или сход. с предмета на пор., изпълнени през посл. три години,

считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4). Мин. изискв. към т. 3: Уч-кът следва да е

изпълнявал поне една услуга еднаква/сходна на предм. на пор.(представя се доказ-во за извършена

услуга, еднаква или сходна с предмета на общ. пор.), съгл. изискванията на чл.51, ал. 4 от ЗОП –

удостов-е, издад. от получател или компет. орган, за извършена услуга, еднаква/сходна на предмета

на пор., или посочване на публич. рег-р, в който е публик. инф-я за услугата. Под „еднаква/сходна”

услуга следва да се разбира изпълн-то на всяка една от дейностите, включ. в обхвата на пор., а

именно: обследв.на сгради за установ. на технич.хар-ки, обследв.за енерг. еф-ст , изготв.на технич.
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

паспорт на обекти, без оглед на това дали услуг. се изпълняв.заедно или отделно;4.Декл-я,

включваща списък на служителите/експертите, които уч-кът ще използва за изпълнение на общ.

поръчка с посочване на образ-то, проф. квалиф-я и проф. опит на лицата, които ще отговарят за

изпълн-то на поръчката (Образец № 5). Мин. изискване към т.4: да имат на разполож. екип от мин. 6

експерта: 1 архитект, 1 строит. инженер, 1 електроинженер, 1 инженер ОВК, 1 инженер ВиK, 1

строит. инженер, който ще осъщ.технич.контрол по част "Конструктивна", които да отговарят на

изискванията за образование, професионална квалификация и професионален опит, посочени в

раздел „Изисквания към уч-ците” от Технич. спецификация; 5. Завер. копие на документ

(удостов-е), удостоверяващ вписв. на участника в публ. регистър на лицата по чл. 23 от Закона за

енергийната ефективност, издаден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Минимално

изискване към т. 5: всеки участник следва да е вписан в публичния регистър на лицата по чл. 23 от

Закона за енергийната ефективност, издаден от АУЕР. 6. Декларация за наличното техническо

оборудване (Образец № 6), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.

Мин. изискване към т.6: участниците да разполагат със собствени или наети калибрирани уреди и

инструменти за обследване чрез неразрушителни методи на строителните конструкции и

инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника – уреди и инструменти за измерване

на осветеност, шум, електро измервания 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. 7. Декларация за приемане на условията в

проекта на договор (Образец № 7); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

(Образец № 8); 9. Декларация от изпълнителя, че приема да отговаря да действията, бездействията и

работата на посочения подизпълнител (Образец № 9); 10. Ценово предложение (Образец № 5)

следва да съдържа: Възнаграждение за услугата - съгласно Образец № 3 "Ценово предложение";

Аванс (при необходимост от такъв, но не повече от 35 % общата стойност по т.3 от Образец № 3

"Ценово предложение"); Срок за плащане на аванса; Окончателно плащането - в срок до 30

(тридесет) дни след одобряване на фактурата и двустранно подписан протокол между Възложителя

и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени в

офертата; Начин на плащане:по банков път, с платежно нареждане в български лева.
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