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ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
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КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Публична покана с предмет„Инженеринг – проектиране и изграждане на
стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен
университет–Пловдив“, съобразно техническа спецификация и количествена
сметка посочващи конкретните видове дейности, приложени към
документацията за участие, публикувана на интернет адреса на профила на
купувача - www.au-plovdiv.bg. Основните видове работи и техническите
характеристики са посочени в Количествената сметка. Изискванията за
изпълнение са посочени в техническата спецификация. Количествената
сметка /КС/за видовете Строително-монтажни и доставни работи е приложена
към настоящата документация и при попълването и от участниците с
единична цена и стойност, става неразделна част от ценовата оферта.
Предметът на поръчката е: „Инженеринг – проектиране и изграждане на
стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет
– Пловдив, в т.ч..: - Изготвяне на работен проект; - Доставка на необходимите
материали и оборудване за строително-монтажни работи за постигане на
целите при изпълнение на обекта; - Извършване на предвидените за
изпълнение в проектите строително-монтажни и доставни работи; Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Настоящата
процедура включва в предметния си обхват инженеринг– проектиране и
извършване на строително - монтажни и доставни работи на обект –
изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати, съгласно условията
за участие в процедурата и съобразно изискванията на техническата
спецификация, неразделна част от настоящата документация; Цел на
публичната покана - Публичната покана е насочена към проектиране и

изграждане на съвременна стоманено-стъклена оранжерия, която да има
възможност да се доразвива напред през годините и да бъде използвана
широко за обучението на студентите на Аграрен университет – Пловдив,
както и за развитие на научно-изледователска дейност. Срок за изпълнение на
поръчката: - Срок за проектиране Срокът за извършване на проектирането
започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с
подписването на двустранен приемо-предавателен протокол между
Възложителя и Изпълнителя и не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет)
дни и по-дълъг от 25 (двадесет и пет) дни. - Срок за изпълнение на
строително- монтажните и доставните работи Срокът за изпълнение на
строително-монтажните работи започва да тече от подписване на протокол за
откриване на строителна площадка и не може да бъде по-кратък от 25
(двадесет и пет) дни и по-дълъг от 90 (деветдесет) дни. Дните за проектиране,
стартират при представяне на виза за проектиране от Възложителя. Дните за
изпълнение на строително монтажни работи стартират при представяне от
Възложителя на разрешение за строеж/за поставяне. Сроковете за
строителство спират да текат за дните с валежи повече от 15л/кв.м. за 24 часа
или при наличието на нормативна забрана за изпълнение. - Максималният
срок за изпълнение и на двете дейности - проектиране и строетилство – 115 (
сто и петнадесет) дни. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180
(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на
офертите, като Възложителят може да поиска от участниците да удължат
срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще
бъде отстранен от участие в процедурата, ако представи оферта с по-кратък
срок и при поискване от страна на комисията и/или възложителя – откаже да
я удължи. Източник на финансиране – собствени средства от бюджета на
Аграрен университет – Пловдив, в т.ч. субсидия и собствени приходи.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45223000, 45223100, 71320000, 79121100
Описание:
Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции
Работи по сглобяване на метални конструкции
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Консултации и услуги по авторски права на софтуер
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Общата прогнозна стойност на Публичната покана е 263000 лв. (двеста
шестдесет и три хиляди лева) без включено ДДС, в т.ч. за всеки от етапите за
изпълнение, както следва: Описание на количествата работи и етапите на
изпълнение и техните прогнозни стойности: Проектиране и технологичен
проект – 35000 лева без ДДС; Кофражни, бетонови и армировъчни работи –
48000 лева без ДДС; Тръбна отоплителна разводка - 2 кръга с монтаж – 47000

лева без ДДС; Стъкло и остъкляване – 16400 лева без ДДС; Доставка и
монтаж на оранжерия - 102000 лева без ДДС; Климат контрол – компютърна
система -12000 лева без ДДС; Опори за отоплителни тръби – 1600 лева без
ДДС. Авторски надзор – 1000 лева без ДДС. ПРРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА
СУМА, БЕЗ ДДС, В ЛЕВА - 263000 лева. Количествата на видоведе дейности
са подробно посочени в Количествената сметка и техническата
спецификация. Максималната сума, която може да се изплати по тази
публична покана е в размер на 264000 лева без ДДС.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
263000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Пловдив, бул. Менделеев №12
NUTS:
BG421
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и
изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в
срока и на адреса, посочени в публичната покана по реда, описан в
настоящите условия. Не се допускат варианти на офертите. Всеки участник
може да представи само една оферта в процедурата. Офертата се представя в
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
или чрез куриерска служба. Участник в процедурата следва да представи
посочените по-долу документи за доказване на своите технически
възможности и квалификация, като трябва да отговаря на минимални
изисквания за технически възможности и квалификация: -Списък на
документите, и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника. -Представяне на участника – (Образец № 1),
което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата. Физическите лица,
участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят
заверено от тях копие на документа за самоличност;Декларация по чл. 47, ал.
9, от ЗОП (приложение към образец № 1). Декларацията се представя от
лицата, които представляват участника – тези по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. -Когато
участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица

се представя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединенето – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият. -Декларация – свободен текст, че участникът е запознат с
мястото, на което ще се изгражда оранжерията. -Доказателства за
техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП (подробно
разписани в т. 8.13.3 от документацията). -Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2
ЗОП – (Образец № 4). -Декларация-списък на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – (Образец
№ 5). -Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт – (Образец №
6). -Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – (Образец № 7).
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Образец № 3). Ценово предложение – (Образец № 2) с приложена количествено-стойностна
сметка] -Декларация за приемане на условията в проекта на договор –
(Образец № 8). -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –
(Образец № 9). -Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици– (Образец № 10). Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 8.2.1. и т. 8.2.2. се
представят за всяко физическо или юридическо лице включено в
обединението, а документите по т. 8.5., т. 8.5.1 и т. 8.5.2. се представят само
за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с
критериите за подбор, съдържащи се в обявлението за обществена поръчка. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се,
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия
и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от
изрично упълномощен негов представител. -Документите трябва да бъдат
подписани от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната
му регистрация. Продължава в раздел "Допълнителна информация"...
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.
Икономически най-изгодна е тази Оферта, която в най-голяма степен
отговаря на обявените от Възложителя и описани по-долу показатели и
тяхната тежест, пряко свързани с предмета на обществената поръчка. Преди
да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти,
комисията проверява дали същите са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и с

техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на Възложителя. Оценката се извършва по
посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно
комплексната оценка по следната формула: КО = ФП х 30%+ ПСС х 20% +
ПСП х 10%+ТПх40% 1. Показатели за оценяване са: а) Финансов показател
(ФП1) - предложена от участника цена за изготвяне на инвестиционен проект,
по всички проектни части, упражняване на авторски надзор и изпълнение на
всички видове строителни, монтажни и ремонтни работи по време на
строителството - тегловен коефициент – 30 %; б) Показател Срок за
изпълнение на строителството (ПСС) – предложения от участника срок за
изпълнение на строителството - тегловен коефициент – 20 %; в) Показател
Срок за проектиране (ПСП) - представлява предложен срок за проектиране тегловен коефициент - 10%; г) Техническо Предложение (ТП) - представлява
сбор от присъдените точки по всеки показател - тегловен коефициент – 40%.
2. Последователност и методика на оценка: а) Финансов показател (ФП) - за
изготвяне на инвестиционен проект, по всички проектни части, упражняване
на авторски надзор и изпълнение на всички видове строителни, монтажни и
ремонтни работи по време на строителството - максимално възможна оценка
100 точки, тегловен коефициент в комплексната оценка – 30% Изчислява се
по формулата: ФП = (Цmin/Цi) х 100...... (брой точки), където: Цi представлява предложената цена от офертата на съответния участник. Цmin представлява най-ниската предложена цена от участник. Забележка:
Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени
и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се
приема словесното изражение на сумата. б) Показател Срок за изпълнение на
строителството (ПСС) - предложен срок за изпълнение на строителството максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в
комплексната оценка - 20%. Изчислява се по формулата: ПСС = (Сmin/Сi ) х
100 = ...... (брой точки), където: - Сi е предложеният срок за изпълнение на
строителството от участника; - Сmin е минимално предложен срок за
изпълнение на строителството. Забележка: Срокът за изпълнение на
строителството не следва да бъде по – малък от 90 календарни дни и не по –
дълъг от 365 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на
строителството следва да бъде цяло число в брой календарни дни! От участие
в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън
горепосочените такива в) Показател Срок за проектиране (ПСП),
представлява предложен срок за проектиране - максимално възможна оценка
100 точки, тегловен коефициент в комплексната оценка - 10%. Изчислява се
по формулата: ПСП = (Пmin/Пi) х 100...... (брой точки), където: Пi предложеният срок за проектиране от участника Пmin - минимално
предложен срок за проектиране Забележка: Срокът за изготвяне на работен
проект да бъде от 15 до не повече от 25 календарни дни. Предложеният срок
за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число в брой календарни

дни! От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за
проектиране (изготвяне на работен проект) извън горепосочените срокове. г)
Показател техническо предложение (ТП) представлява сбор от присъдените
точки по всеки показател с тегловен коефициент – 40%.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
14/09/2015 14:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Продължава от Рездел "Изисквания" -Доказателства за техническите
възможности и/или квалификация на участниците за изпълнение на
поръчката:-Участникът трябва да има успешно завършен съответно минимум
1 (един) обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката през последните
3 (три), съответно 5 (пет) години (считано от датата за представяне на
оферти), изпълнен и приет от съответния получател/компетентен
орган/възложител или приемателна комисия с Протокол за приемане на
работите или Акт обр. 19, или Акт образец 15 или Разреш. за ползване.За
доказване на това изискване се представя: списък на проектирането и
строителството – Образец № 4, изпълнено през последните 3 (три) години за
проектирането, съответно 5 (пет) години за строителството, считано от датата
на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с
предмета на поръчката, и:а) доказателство за извършената услуга
(проектиране) под формата на удостоверение, издадено от получателя или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър от участника, в
който е публикувана информация за услугата;б) удостоверения за добро
изпълнение (референции или препоръки), които съдържат стойността, датата,
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на
строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните
изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни
за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението и
приемането от съответния обект от Възложител или приемателна комисия с
Протокол за приемане на работите или Акт обр 19, или Акт обр. 15 или
Разрешение за ползване. -Участникът трябва да разполага или да докаже, че
ще има на разположение от едно или повече трети лица – технически лица с
професионална квалификация и професионален опит, които да осигурят
точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на поръчката.
Екипът за изпълнение на поръчката следва да се състои от технически лица,
които ще бъдат на разположение на участника при изпълнението на
настоящото възлагане, както следва: 1. Проектант по част "Конструкции" с

висше образование, специалност ПГС/ССС или еквивалент, който да отговаря
на следните минимални изисквания на възложителя: да има валидна за 2015 г.
пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; минимум 5 години
професионален опит по специалността; минимум 5 години професионален
опит по специалността.2. Технически ръководител - средно образование
който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя: с
четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация
в областите "Архитектура и строителство" и "Техника"или еквивалентна.3.
Координатор по безопасност и здраве -сертифициран специалист, който да
отговаря на следните минимални изисквания на възложителя: минимален
професионален опит -3 години на длъжност „Координатор по безопасност и
здраве”, да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност
и здраве встроителството, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минимални
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи. За доказване на това изискване участникът
трябва да представи информация за образованието, професионалната
квалификация и професионалния опит на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка и които са
посочени в Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът
ще използва за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 5.
Информацията може да бъде предоставена посредством професионална
автобиография на служителя/ експерта в оригинал или по друг начин, който
участникът прецени за подходящ. Отварянето на офертите в горепосочената
публична покана ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП от 10:00
часа на 15.09.2015 г. в сграда Ректора на Аграрен университет - Пловдив,
Заседателна зала.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
14/09/2015

