Партида: 00477

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: ПП-11-21 от дата 09/09/2013
Коментар на възложителя:
„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за
кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”, от Програма за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на
туристическа инфраструктура и атракции в община Брусарци за
популяризиране на местния бит и култура”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град
Пощенски код
Страна
Брусарци
3680
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Бориславова Георгиева
E-mail
Факс
brusartsi_adm@abv.bg
09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.brusartsi.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за
кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”, от Програма за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на
туристическа инфраструктура и атракции в община Брусарци за
популяризиране на местния бит и култура”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
УНП: c2d949b4-1035-4d3d-9db5-b7a924a39ea4

Осн. код
71000000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за
кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”, от Програма за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на
туристическа инфраструктура и атракции в община Брусарци за
популяризиране на местния бит и култура”
Прогнозна стойност
(в цифри): 20000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на поръчката може да кандидатства всяко физическо
или юридическо лице, или техни обединения, които отговарят на
следните условия:
1.Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1-3 и
ал. 5 от ЗОП. Участниците попълват съответните декларации,
представени на интернет страницата на Община Брусарци
www.brusartsi.com, в „Профил на купувача“. При участник
юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т.
2 и ал. 5, т. 1 се попълват и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
2.Юридическите лица и търговците, които не са регистрирани в
Търговския регистър при Агенция по вписванията или са
регистрирани в съответен регистър на чужда държава, прилагат
документ за регистрация и/или за актуално правно състояние,
издаден от съответния компетентен орган, който според
съответното законодателство официално удостоверява факти и
обстоятелства относно вписването на лицето в съответния
регистър, като за участниците, регистрирани в чужбина,
документът се прилага в официален превод. Съответният документ
трябва да е издаден не по-рано от три месеца от датата на
подаване на офертата в настоящата процедура.
3.Срокът на валидност на подадените оферти трябва да е минимум
90 дни.
4.Кандидатът да разполага със специалисти в следните
специалности:
- Архитект, с професионален опит не по-малко от 3 години;
- Инженер със специалност „Геодезия“, с професионален опит не по
-малко от 3 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с
предмета на поръчката;
5.За доказване на минималните изисквания към кандидатите се
представят:
-Документи за всеки един от специалистите, доказващи
професионалната му квалификация и опит – дипломи, трудови
книжки, договори и др.
6.Поръчката трябва да бъде изпълнена за срок не по-дълъг от
тридесет календарни дни.
7.Особени условия: При приемане на изработените проекти
участникът и/или специалистите, изготвили съответните части на
проектите, прехвърлят авторските права върху проектите
безвъзмездно на Възложителя. Заплащането на стойността, при
която договорът ще бъде сключен, е изцяло обусловено от
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подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ между
Възложителя Община Брусарци и Разплащателна Агенция при ДФ
„Земеделие”, и не може да надвишава одобрената от фонда сума за
съответната дейност. При неподписване на договор за безвъзмездно
финансово подпомагане, авторските права върху проектите се
прехвърлят обратно върху участника и/или съответните
специалисти, като не се дължи плащане по договора за обществена
поръчка. Условията, при които настъпват съответните събития, се
уреждат в договора за обществена поръчка.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предложена цена за изпълнение, с относителна тежест от 60%.
Срок за изпълнение, с относителна тежест от 40%.
Показателите за оценка са следните:
Ц – получени точки според цената, предложена от кандидата, които
се получават по следната формула: КО = Ц + С, където КО е
комплексната оценка в точки, Ц са точките, получени от участника
според предложената от него цена, а С са точките, получени от
участника, според предложения от него срок за изпълнение.
Точките на участниците се формират по следния начин:
Ц = Цмин/Цуч х 60
Където: Цмин е минимално предложената цена от участник, а Цуч е
цената, предложена от съответния участник в процедурата
С = Смин/Суч х 40
Където: Смин е минимално предложеният срок от участник, а Суч е
срокът, предложен от съответния участник в процедурата
Цената се предлага в български лева без ДДС за цялостно
проектиране, а не в неговите отделни части.
Предложената цена не може да надвишава 20 000 лв. без ДДС.
Срокът се предлага в дни.
При неизпълнение на горните условия съответният участник ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
При изчисленията точките се закръгляват до втория знак след
десетичната запетая. При получаване на еднакъв брой точки от
двама или повече участници, изпълнителят ще бъде определен при
условията на чл. 71, ал. 4 от ЗОП или съответно при условията на
чл. 71, ал. 5 от ЗОП.
Срок за получаване на офертите
Дата: 17/09/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 11:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа:
1.Данни за лицето, което прави предложението – наименование,
ЕИК, ЕГН (и пълните имена на физическите лица-участници),
Булстат (когато е приложимо), друг идентификационен номер или
код (за чуждестранните лица, когато това е предвидено в
съответното законодателство по месторегистрация), адрес за
кореспонденция и други данни, посочени в поканата и в
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документацията за участие.
2.Предложение в свободен текст за изпълнение на поръчката според
изискванията на Възложителя, посочени в поканата, включително и
срока, предложен от участника.
3.Ценово предложение.
4.Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-къс от
90 дни.
5.Документите, посочени от Възложителя в поканата относно
обстоятелствата по чл. 47, относно правния статус на кандидатите
и относно доказателствата за квалификацията и опита на
специалистите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката, посочени в поканата.
6.Декларации от специалистите, ангажирани в изпълнението на
поръчката, че ще са на разположение на участника при сключване
на договор за изпълнение с Възложителя.
7.Декларации от авторите на проектите, че ще прехвърлят
авторските права върху Възложителя с предаването на проектите.
Образците може да се свалят от страницата на Община Брусарци,
Профил на купувача - http://www.brusartsi.com/section-70profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/09/2013 дд/мм/гггг
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