АО П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 3 ]

Възложител: "Топлофикация - Сливен" ЕАД
Поделение [Управление]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [198 ]
Адрес: гр. Сливен 8800, бул. “Стефан Караджа” № 23
Лице за контакт; Надежда Иванова
Телефон: [0887 501 864]
E-mail: [toplo.sliven@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: «Възстановяване на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация Сливен" ЕАД »
Кратко описание: Възстановяване на пътни настилки след аварии по топлопреносната мрежа
свързана с разкопаване на улици за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД по уличната мрежа на
територията на Община Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни
настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническа спецификация.

Място на извършване: Територията на община Сливен.
Обща прогнозна стойност на поръчката. 260 000 лева без ДДС
Обособени позиции: [] Да [х] Не________________________________________________________________
Номер на обособената позиция: [ ]
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Наименование: [....... ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС)'. [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците :
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП {Прилож ение № 2)
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците да са вписани в
Централен професионален регистър на строителя за съответната категория строежи, предмет на
поръчката, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС
Икономическо и финансово състояние: [няма]
Технически и професионални способности: Участниците да имат внедрена система за
управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, съответстващ на предмета на
обществената поръчка. Участниците да притежават разработена и внедрена интегрирана система за
управление на околна среда ISO 14001:2004 - или еквивалент, издаден от орган, установен в друга
държава членка или други доказателства за еквиваленти мерки за опазване на околната среда.
Участниците да имат внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват, съответстващ на предмета на обществената
поръчка.Участниците да разполагат с необходимия брой технически лица и /или организации
включени или не в структурата на участника, които ще изпълняват строителството.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[не] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места________________________________________________________
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Име: Щеново предложение]
[Срок на изпълнение]
[Гаранционен срок]

Тежест: 50 |
Тежест: 30 |
Т ежест: 120 1
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Срок за получаване на офертите:
Дата: (28/09/2016) [година]

Час: (16:30) [часа]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (28/11/2016) [година]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (29/09/2016) [година]

Час: (14:00) [часа]

Място на отваряне на офертите: [„Топлофикация-Сливен” ЕАД - Администрация, ет. 2, стая 204]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [неприложимо]

Друга информация
1. Количество и обем: При необходимост - по поръчка от Възложителя.
2. Срок на договора: Срокът на действие на договора е 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на сключването му. Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на
договора.
При сключване на договор определеният за изпълнител представя актуални документи,
удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП.
3. Изисквания към предмета на поръчката: Участниците да разполагат с ремонтна база с
необходимото техническо оборудване.
4. Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане:
4.1. Участниците посочват във финансовото предложение цени без включен ДДС.
4.2. Начин и срок на плащане - по банкова сметка на Изпълнителя в срок не по - малък от 60
(шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.
5. Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена
5.1. Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:
5.1.1. Комисията класира офертите по комплексна оценка (КО) изчислена на база оптимално
съотношение качество/цена, като се търси най - изгодно предложение.
5.1.2. КО на офертата на всеки участник включва три основни показателя и е равна на сбора от
тях, а именно: КО = П1 Ценово предложение + П2 Срок на изпълнение + ПЗ Гаранционен срок.
5.1.3. Икономически най-изгодно предложение е предложението получило най-висока
комплексна оценка. Максималния брой точки, които може да получи всяка една оферта е 100 точки.
5.2. Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
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Ценово предложение - П1

50%

Максимално
възможен брой
точки
50

2

Срок на изпълнение- П2

30 %

30

о

Гаранционен срок - ПЗ

20 %

20

№

Показател
(наименование)

Относителна тежест на
показателя в КО в %

3

Общо:

Показател

100%

100

Указания за определяне на оценката
Максималният брой точки - 50 получава офертата с най-ниско ценово
предложение. Точките на останалите участници се определят в съотношение
към най-ниското ценово предложение по следната формула:
Ц мин.

П 1 - Ценово
предложение

П 1 = --------------------- х 50, където
Ц участник
> Ц мин. - най-ниско ценово предложение
> Ц участник - ценово предложение на оценявания участник
> 50 —относително тегло на показателя в КО
Максималният брой точки - 30 получава офертата с най-кратък срок на
изпълнение след направена заявка от Възложителя. Точките на останалите
участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок на
изпълнение по следната формула:

Ш -С р ок на
изпълнение

С /най-кратък/
П2 = --------------------- х 30, където
С участник
> С /най-кратък/ - най-краткия предложен срок на изпълнение
> С участник - срок на изпълнение на оценявания участник
> 30 - относително тегло на показателя в КО
Максималният брой точки - 20 получава офертата, която е с предложен найдълъг гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в
съотношение към предложения най - дълъг гаранционен срок по следната
формула:

ПЗГаранционен
срок

Г срок участник
ПЗ = -------------------------------- х 20, където
Г ср о к /н а й -д ъ л ъ г/
> Г срок участник - гаранционен срок на оценявания участник
> Г срок /най - дълъг/ - предложения най - дълъг гаранционен срок
> 20 - относително тегло на показателя в КО

6. Офертата трябва да съдържа:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2) Представяне на участника - попълнен и подписан образец (Приложение № 1), с
посочване на идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен номер, както и пощенски
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;
3) Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП {Приложение № 2);
4) Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя;
5) Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO
9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка;
6) Копие от валиден сертификат за разработена и внедрена интегриране система за
управление на околна среда ISO 14001:2004 - или еквивалентен сертификат, издаден от орган,
установен в друга държава членка или други доказателства за еквиваленти мерки за опазване на
околната среда.
7) Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на здравословните и
безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен сертификат, издаден от орган,
установен в друга държава членка или други доказателства за еквиваленти мерки за безопасните
условия на труд.
8) Списък на технически лица и/или организации включени или не в структурата на
участника, които ще изпълняват строителството.
9) Техническо предложение -по образец (Приложение № J);
10) Ценово предложение - по образец (Приложение № 4)
7. Офертите да се представят в запечатана непрозрачна опаковка, лично, по пощата или чрез
куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен 8800, бул.
“Стефан Караджа” № 23. Върху опаковката да се посочи предмета на поръчката, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
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