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I. II. IV.

BG-Велико Търново: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и

паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически

изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, пл. „Майка България“, No2, За: Теодора Минкова; Александър Колев, България

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

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

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

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/392/.

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения

адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения

адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект

„Шишманова баня” - гр. Велико Търново” по Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова  помощ  24-10М1-44  от  23.04.2015г.,  финансиран  по  Мярка  1  „Реставриране,  обновяване  и

опазване на културното наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и  съвременни изкуства",

финансирана  от  Финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство  (ФМ  на  ЕИП)

2009-2014.

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги

Категория услуги: 12

Място на изпълнение: град Велико Търново

Код NUTS: BG321

II.1.2)

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчкатаІІ.1.5)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Упражняване  на  строителен  надзор  по  време  на  строителството,  съгласно  чл.  166, ал.1,  т.1 от ЗУТ (до

издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), като видовете дейности

са подробно описани в документацията за участие в част II, точка 5 от нея.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.6)

Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

максималният  разполагаем  финансов  ресурс  на  Възложителя  за  изпълнение  на  услугата,  предмет  на

настоящата поръчка е 12355,50 лв. /дванадесет хиляди триста петдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без

включен ДДС

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС

12355.5 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Завършване

30.04.2017 г. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 120,00лева /сто и двадесет лева/. Гаранцията за участие може да се

представи  под формата  на  парична  сума,  внесена  по  сметка  на  Възложителя,  или  да  се  представи  под

формата  на  банкова  гаранция.  Участникът  избира  сам  формата  на  гаранцията  за  участие.  Когато

Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна

и  неотменима  банкова  гаранция  в  полза  на  Възложителя  със  срок  на  валидност  минимум  120  (сто  и

двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на Офертата, и в нея трябва да е изрично

посочено,  че  е  за  настоящата  обществена  поръчка.  Когато  Участникът  избере  да  внесе  гаранцията  за

участие  по  банков  път,  това  следва  да  стане  с  платежно  нареждане,  в  което  изрично  е  посочена

процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на

Община  Велико  Търново,  по  следната  сметка  на  Община  Велико  Търново:  Общинска  банка  АД-  ФЦ

Велико  Търново:  BG  97  SOMB  9130  33  24758001,  BIC  КОД:  SOMBBGSF  .  Банковите  разходи  по

откриването на гаранцията за участие са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите

такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от

определения в настоящите указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за

сметка  на  Възложителя.  Когато  Участникът  е  Обединение,  което  не  е  юридическо  лице,  всеки  от

съдружниците  в  него  може  да  е  наредител  по  банковата  гаранция  за  участие,  съответно  вносител  на

сумата по гаранцията. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита

на конкуренцията отмени решението на Възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата

за  възлагане  на  обществена  поръчка  от  последното  законосъобразно  решение,  Възложителят  кани

Участниците, на които гаранцията  е  възстановена  в съответствие  с  чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да

ІІІ.1.1)
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представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок  не представи

отново гаранция, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие Задържането и освобождаването на гаранцията за

участие  става  по  условията  и  реда  на  чл.  61  и  чл.  62  от  ЗОП.  Възложителят  има  право  да  задържи

гаранцията  за  участие  на  Участник  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка,  който  обжалва

решението, с което се  обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на

изпълнител, до решаване на спора. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие на Участник,

независимо  от нейната  форма,  когато  този  Участник  оттегли  Офертата  си  след изтичането  на  срока  за

получаване  на  Офертите  или  е  определен  за  изпълнител,  но  не  изпълни  задължението  си  да  сключи

договор  за  обществената  поръчка.  Възложителят  освобождава  гаранциите  за  участие  на  отстранените

Участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за

предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за

участие  на  класираните  на  първо и  второ място Участници  след сключване  на  договора  за  обществена

поръчка,  а  на  останалите  класирани  Участници  -  в  срок  5  работни  дни  след  изтичане  на  срока  за

обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на

обществена поръчка гаранциите за участие на всички Участници се освобождават в срок 5 работни дни

след  изтичане  на  срока  за  обжалване  на  решението  за  прекратяване.  Възложителят  освобождава

гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при

него.  3.  Условия  и  размер  на  гаранцията  за  изпълнение  на  договора  и  условия  и  начин  на  плащането

Продължава в раздел III.1.4) Други особени условия

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги

уреждат

по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по

мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно

наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо

Пространство 2009 – 2014”

ІІІ.1.2)

Други особени условия

Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  в  размер  на  3%  (три  процента)  от  стойността  без  ДДС  на

договора.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  може  да  се  представи  под  формата  на  парична  сума,

внесена по сметка на  Възложителя, или  да се  представи  под формата на банкова  гаранция. Участникът

избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител на

обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или  платежния документ за  внесената

парична  гаранция  за  изпълнение  на  договора  при  неговото  сключване.  Когато  Участникът  избере

гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима

банкова гаранция в полза на Възложителя със срок  на валидност най - малко един месец след крайния

срок  за  изпълнение  на  договора  и  в нея  трябва  да  е  изрично  посочен  договорът, за  който  се  представя

гаранцията. Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да

стане  с  платежно  нареждане,  в  което  е  изрично  посочен  договорът,  за  който  се  представя  гаранцията.

Сумата  следва  да  бъде  внесена  на  името  на  Община  Велико  Търново,  по  следната  сметка  на  Община

Велико Търново: Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД:

SOMBBGSF Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на

Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така,

че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите Указания размер. Разходите

по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. С определения за изпълнител

Участник  няма  да  бъде  сключен  договор  за  обществената  поръчка,  ако  не  представи  определената

гаранция за изпълнение на договора в избраната от него допустима форма. С определения за изпълнител

Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако в представената от него банкова гаранция за

ІІІ.1.4)
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изпълнение  не  е  изрично  посочено,  че  тя  е  безусловна  и  неотменима,  че  е  в полза  на  община  Велико

Търново че е със срок на валидност най - малко за срока на изпълнение на договора, и че е за договора за

изпълнение на настоящата обществена поръчка. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо

лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на

сумата по гаранцията. 4. Задържане и освобождаване на гаранцията Условията и сроковете за задържане

или  освобождаване  на  гаранцията  за  изпълнение  се  уреждат  в  договора  за  възлагане  на  обществена

поръчка  между  Възложителя  и  Изпълнителя.  Те  са  описани  в  Проект  на  Договор.  Възложителят

освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са

престояли при него.

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални

или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Плик № 1 "Документи за

подбор": Списък на документите в офертата, подписан от участника - Образец№3 Оферта - Образец№4 -

Офертата се подписва от представляващия Участника съгласно търговската му регистрация (или от лице

изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия Обединението,

съгласно Договора за създаване на Обединение, в случай че Участникът е Обединение, което не е

юридическо лице. Представяне на Участника, което включва: Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от

Закона за обществените поръчки (Образец№5) с приложени оригинали или заверени копия от съответните

документи, доказващи посочената информация. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените

поръчки (Образец № 6). Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец №7)

Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8) Оригинал на банкова

гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума.

Заверено копие на застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в

строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 4 от

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за

категорията строителство, съобразно строежа - предмет на поръчката; Заверено копие от удостоверение за

извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или заверено копие от документ, удостоверяващ

правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка

на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо

пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените

поръчки (Образец № 11). Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12)

Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец№ 13). Декларация по чл. 3,

т. 8 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 №

14). Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари -(Образец № 15).

Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелства по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ - (Образец № 16).

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 167, ал. 4 от ЗУТ - (Образец №17). плик № 2 с надпис

"Предложение за изпълнение на поръчката"Техническо предложение – Образец № 1 под формата на

„Обяснителна записка с методологията за изпълнение”. Задължително с обяснителната записка

участникът трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически най-

изгодна оферта, с изключение по показател ценови критерий. Документа се прилага и в електронен вид на

файл, позволяващ редакция. ПЛИК № 3 "Предлагана цена" - Ценово предложение (Образец № 2).

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: не се изисват

Минимални изисквания: не се изискват

ІІІ.2.2)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: т.1 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на

обществената поръчка, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата

съгласно чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП (Образец № 9). т.2 Списък на техническите лица - експерти /ключови и

неключови/, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 10). т.3 Заверено

копие на Лиценз/Удостоверение издаден от МРРБ за извършване оценка на съответствието на

инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор, респ. удостоверение от Началникът

на Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на дейностите по извършване на

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,

съгласно чл. 166, ал.2 от ЗУТ по НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване

на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; респ. заверено копие на документ,

удостоверяващ правото да се извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка

на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

пространство. При участие на чуждестранни лица, същите представят еквивалентен документ, издаден

съгласно националното им законодателство. Съгласно чл. 49, ал.1 от ЗОП участника може да докаже

регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен,

или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните

органи съгласно националния му закон. Съгласно чл. 49, ал.2 от ЗОП доколкото се изисква участника да

притежава специално разрешение или членуване в определена организация, за да може да изпълнява в

своята страна услугата, обект на обществената поръчка, представя копия на документи за доказване на

такова разрешение или членство. В случай, че участника не представи посоченото по- горе

удостоверение/лиценз/еквивалентен документ, представя декларация, че ако бъде определен за

изпълнител, ще удостовери с представянето на документ получаването на право за извършване оценка на

съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор в едномесечен

срок от датата на определянето му за изпълнител.

Минимални изисквания: Мин. изисквания към т.1: Уч-ът да е изпълнил през п-те 3 (три) год., считано от

датата, за представяне на офертите, най-малко: - 1 услуга за упражняване на стр. надзор на строителен

обект с предмет сходен с предмета на обществената поръчка. ЗАБЕЛЕЖКА: „Сходен с предмета на

поръчката" за целите на настоящата поръчка e услуга по извършване на строителен надзор на

консервационно-реставрационни работи и/или строително-монтажни работи на обект недвижима

културна ценност с категория „световно значение" и/или, „национално значение" и/или „местно

значение". Доказателства за извършените услуги, включени в Списък на извършените услуги, които са

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка/заверени копия/, изпълнени през последните три

години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП Мин. изисквания към

т.2: Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица - експерти, които притежават

необходимата професионална квалификация и достатъчно професионален опит, необходими за

своевременното, точно и качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка и които ще

участват в нейното изпълнение. Екипът от технически лица - експерти на Участниците трябва включва

най-малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един

от тях: •Ключов експерт № 1 - Технически ръководител на екипа Участникът трябва задължително да

осигури експерт, който да изпълнява функциите на технически ръководител на екипа от експерти.

Експертът трябва да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163 а,

ал. 2 от ЗУТ или на еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство (за

чуждестранни физически лица); да има придобита университетска образователно-квалификационна

степен „магистър" - архитект или строителен инженер; професионален опит - не по-малко от 5 (пет)

години и да е ръководил на екип/екипи от експерти при осъществяване на строителен надзор и въвеждане

в експлоатация на поне 1 /един/ на обект; •Ключов експерт №2 - Културно наследство Участникът трябва

задължително да осигури минимум един експерт, който е вписан в регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от

Закона за културното наследство /представя се удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165

от ЗКН издадено от Министерство на културата/ и който да отговаря на изискванията на чл.164 ал.2, т.2 от

ЗКН, а именно: „специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта

на недвижимото културно наследство и три години професионален опит в тази област или специалност

"Архитектура" и 5 години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото

културно наследство“ , както и да притежава опит при осъществяване на строителен надзор и въвеждане в

експлоатация на поне 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката. ЗАБЕЛЕЖКА: „Сходен с предмета

на поръчката" за целите на настоящата поръчка e услуга по извършване на строителен надзор на КРР

и/или СМР на обект недвижима културна ценност с категория „световно значение" и/или, „национално

значение" и/или „местно значение". Неключови експерти: Експерт №1 - Архитект ,Експерт №2 - Инженер

геодезист,Експерт №3 - Инженер конструктор, Експерт №4 – Електроинженер, Експерт №5 – В и К

инженер, Експерт №6 – Инженер Противопожарна техника и безопасност Квалификация и умения: Тези

експерти трябва да имат завършена квалификационна степен „магистър" по съответната специалност или

еквивалентна и професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години. Експерт №7 - Отговорник по контрола

на качеството и по безопасни условия на труд Участникът трябва задължително да осигури минимум един

експерт, притежаващ удостоверение за извършване на дейностите, съобразно изискванията на ЗБУТ с

валидност не по-малко от срока на валидност на офертите. • професионален опит -минимум 2 години на

подобна позиция. Продължава в раздел:VI.1.3 Допълнителна информация

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си,

отговарен за изпълнението на услугата

ДА

ІІІ.3.2)
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Вид процедура

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
ІV.2.1)

Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за

участие в договаряне или в описателния документ

Показател: Ценови критерий – П1; тежест: 50

Показател: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА – П2; тежест: 50

Административна информацияIV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с

изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие

31.03.2016 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN

Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедурата,

която  може  да  намерите  на  интернет  адрес  на  Възложителя.  Лицата  могат  да  изтеглят  публикуваната

Документация  безплатно.  Лицата,  които  желаят,  могат  да  закупят  Документацията  за  участие  в

процедурата  от  Община  Велико  Търново,  находяща  се  на  адрес:  гр.  Велико  Търново,площад  „Майка

България“, No2. Стойността на документацията е 5 /пет/ лева. Комплект от Документацията за участие се

предоставя  след  представяне  на  документ  в  стая  317,  удостоверяващ,  че  Документацията  е  платена.

Сумата следва да бъде внесена по следната банкова сметка на Община Велико Търново в Общинска банка

АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. В случаите по чл. 27а, ал.

1  от  ЗОП  Възложителят  предоставя  безплатно  променената  Документация  на  лицата,  закупили

Документация преди издаване на решението за промяна.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

31.03.2016 г.  Час: 17:00
ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

120

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 01.04.2016 г.  Час: 14:00

Място

Административната сграда на Община Велико Търново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на Офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други

лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие", по

VI.2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

договор за БФП №24-10-М1-44/23.04.2015г.

Допълнителна информация

Продълж.  от  раздел  III.2.3)Техн.възм.  Минимално  изискване  по  т.3: Участникът  следва  да  разполага  с

право  за  извършване  оценка  на  съответствието  на  инвестиционните  проекти  и  /или  упражняване  на

строителен надзор или да декларира, че ако бъде определен за изпълнител, ще удостовери с представянето

на  документ  получаването  на  такова  право  в  едномесечен  срок  от  датата  на  определянето  му  за

изпълнител. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 1. който не е представил някой

от необходимите документи и информация по чл. 56; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и

5  от  ЗОП;  3.  който  е  представил  оферта,  която  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на

възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. 5. за когото

по  реда  на  чл.  68,  ал.  11  е  установено,  че  е  представил  невярна  информация  за  доказване  на

съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Участниците са длъжни в процеса на

провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата

по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. Пликът с цената, предлагана от участник,

чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато критерият е икономически

най-изгодна  оферта,  комисията  отваря  плика  с  предлаганата  цена,  след  като  е  изпълнила  следните

действия: 1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията

на  възложителя;  2.  извършила  е  проверка  за  наличие  на  основанията  по  чл.  70,  ал.  1  от  ЗОП  за

предложенията в плик № 2; 3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  №  18,  Република  България  1000,  София,  Тел.:  02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за  защита  на  конкуренцията, бул. Витоша  18, България 1000, София,  Тел.: 02 9884070, E-mail:

cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2016 г. 

VI.5)
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