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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: 00227
Поделение: Община Своге
Изходящ номер: 16-00-42 от дата 12/03/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Своге
Адрес
ул."Александър Стамболийски" №7
Град
Пощенски код
Своге
2260

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
ул."Александър Стамболийски" №7, 0726 8537
етаж ІІІ, стая Общинска
собственост
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Десислава Радкова
E-mail
Факс
d.vutova@svoge.bg
0726 22539
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svoge.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.svoge.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Изготвяне на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за
укрепване на свлачища на територията на Община Своге по три
обособени позиции:Обособена позиция 1 - "Изготвяне на комплексен
проект за инвестиционна инициатива за укрепване на свлачище над
път ІV клас гр.Своге - с.Лесков дол на км.0+500"; Обособена
позиция 2 - "Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за укрепване на свлачище на път ІV клас гр.Своге с.Лесков дол на км.3+500"; Обособена позиция 3 - "Изготвяне на
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комплексен проект за инвестиционна инициатива за укрепване на
свлачище на път ІV клас гр.Своге - с.Лесков дол на км.4+300",
съгласно задание за проектиране.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
71320000

Доп. предмети

71400000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1. Изготвяне на техническа експертиза и заключение от
техническата експертиза, съгласно Приложение №3 към чл.21, ал.1
и ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на МКВП
към Министерския съвет;
2.Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
със следните самостоятелни съставни части:
-проект за подробен устройствен план
-инвестиционен проект
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Територията на Община Своге.

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят на услугата трябва да изготви комплексните проекти
за инвестиционна инициатвиа за укрепване на свлачища в
съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001год. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /изм. ДВ бр.96
от 04.12.2009 год./ и проектните решения да осигуряват
съответствието с изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ.
Документи за участие:
-Заявление за участие (списък на документите, съдържащи се в
офертата);
-Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по
вписванията. Удостоверението за актуално състояние трябва да е с
дата на издаване, предшестваща подаването на офертата не повече
от 6 месеца или да е в срок на валидност, когато такъв е
изрично записан в него – копия, заверени с гриф „Вярно с
оригинала”.
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние:
– заверен годишен финансов отчет (с приложения) към 31.12.2010
г.- копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;
– счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите към
31.12.2010 г. копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;
–Образец на декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия
оборот на участника за услуги , аналогични на обекта на
поръчката за последните три финансови години;
- Доказателства за техническите възможности и/или квалификация
по чл. 51 от ЗОП:
– застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството” по чл. 171 и чл. 173 от ЗУТ – в
срок на валидност и с общ лимит на отговорност не по-малък от
определената застрахователна сума в чл. 5 на Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
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строителството (обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г.) – копие,
заверено с гриф „Вярно с оригинала”;
–удостоверение за вписване на дружеството в Камарата на
архитектите и инжинерите в инвестиционното проектиране, заверено
с гриф “Вярно с оригинала”;
–списък на изпълнени договори, сходни с предмета на настоящата
поръчка за последните три години, включително стойностите и
възложители;
–списък на екипа от ключови специалисти, които отговарят за
извършване на дейностите, предмет на поръчката;
– документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или
на лицата, които отговарят за извършването на проектирането;
– кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни
и организационни възможности /свободен текст/;
– кандидатът може да представи и други документи, доказващи
техническите и професионалните му възможности;
- Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът
предвижда такива и делът на тяхното участие;
- Образец на декларация за съгласие от
подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с
представителни функции) за участие в обществената поръчка;
- Образец на декларация за съгласие с условията на договора;
- Административни сведения за участника ;
- Документ за внесена гаранция за участие в размер на 130 /сто и
тридесет/ лв. за всяка обособена позиция;
- Декларация за срок на валидност на офертата ;
- Приложеният към настоящата документация проект на договор,
попълнен с административни данни, и подписан на всяка страница ;
- Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в
случай, че нямат представителни функции;
- Декларация по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП;
- Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП ;
- Техническо предложение;
- Финансово предложение.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Обхват и съдържание на работната програма, в съответствие на
изискванията на техническото задание - 40%
2.Срок за изпълнение на проектирането - 20%
3.Цена за проектиране - 40%
Срок за получаване на офертите
Дата: 20/03/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Община Своге предоставя достъп до Приложение към поканата,
съдържащо описание на предмета на поръчката, задание за
проектиране, условия за подаване на оферта, образци на документи
и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет
адреса на възложителя: http://svoge.bg, раздел "Профил на
купувача" до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата
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публична покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/03/2012 дд/мм/гггг
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