УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закон за обществените поръчки, Община Чепеларе
обявява обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на подпорна стена в село Богутево”
I.
Кратко описание
Обектът се намира в регулационния план на с. Богутево, Община Чепеларе в
непосредствена близост до река Богутевска. В следствие на наводнение е разрушена
съществуващата каменна подпорна стена с дължина 27 метра. Подкопана и дестабилизирана
е съществуващата метална ограда, намираща се покрай разрушената стена. Разрушена и
напукана е част от асфалтовата настилка на улицата. За възстановяване на подпорната стена
е необходимо да се изпълнят следните строително-монтажни работи:
• Изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена с дължина 27 метра;
• Укрепване на съществуващата метална ограда;
• Възстановяване на разрушената и напукана асфалтова настилка;
• Основно почистване на ската и коритото на река Богутевска от скални късове и
наноси от наводнението.
• Рекултивация на нарушения терен и възстановяване на дървесната и тревна
растителност.
II.
Количество или обем
Съгласно приложена Количествена сметка
III.
Прогнозна стойност и срок за изпълнение
Максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 136 960.24лв без ДДС
Срокът за изпълнение на строителството е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата
на подписване Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво.
Възложителят предвижда изплащането на аванс в размер на 50 % от стойността на
договора, а кандидатът трябва да предложи Срок на отсрочено плащане на остатъка от
стойността по договора, който не може да бъде по-кратък от 360 календарни дни след
приключване на строително-монтажните работи. Кандидат предложил срок на отсрочено
плащане по-кратък от 360 календарни дни ще бъде отстранен от участие в поръчката.
IV.
Място на извършване:
Село Богутево, Община Чепеларе
V.
Изисквания за изпълнението:
1.
Участниците трябва да са вписани в Централен професионален регистър на
строителя за II група, V категория строежи. Представя се в офертата копие от
Удостоверение за вписването и талон.
Участниците трябва да представят валидна застраховка по чл. 171 от Закона за
устройство на територията.
2. Участникът трябва да приложи минимум три изпълнени договора за строителство
със същия или сходен предмет, както и референция за добро изпълнение към него, която
съдържа, предмета, възложителя и цената на договора. (Образец 10 – Списък на сходните
договори).
По смисъла на настоящото изискване сходни с предмета на поръчката са
договорите за строителство и/или рехабилитация на пътища и улици, подпорни стени и
съоръжения към тях, вертикална планировка.

3. Участникът представя в офертата си Списък - декларация на лицата, които ще бъдат
заети при изпълнението на строителството, като участникът следва да разполага с минимум:
ръководител на обекта – строителен инженер, притежаващ образователна
степен „магистър" с не по- малко от 5 години професионален опит по специалността;
- технически ръководител – строителен техник и / или строителен инженер с не
по- малко от 5 години професионален опит;
Участникът следва да представи подходящи документи за доказване на минималните
изисквания на Възложителя /дипломи, трудови книжки, удостоверения, сертификати и др./
4.Участникът следва да разполага с необходимото технически изправно оборудване за
изпълнение на поръчката. (Образец 9 – Списък на техническото оборудване, налично и
предвидено за изпълнение на поръчката)
Забележка: покриването на изискването се удостоверява със Списъка на
техническото оборудване, налично и предвидено за изпълнение на поръчката, изготвен
съгласно образец и със съответно приложените към него документи, както следва:
- за собственото техническо оборудване - заверени от участника копия от документи,
удостоверяващи правото на собственост /извлечение от счетоводните партиди и/или
договори за покупка и/или фактури и/или други еквивалентни документи/;
- за собственото на трети лица техническо оборудване - заверени от участника копия от
документи, удостоверяващи, че те са на негово разположение за срока на действие на
договора за изпълнение на настоящата поръчка /документи за собственост и документи,
установяващи основанието за ползване от участника/.
5. Участникът следва да представи гаранционни срокове за изпълнението на
строително-монтажните работи съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове.
Предложените гаранционни срокове са съгласно видовете работи предмет на настоящата
обществена поръчка – свободен текст.
6. Да влага материали и изделия, чиито технически характеристики да съответстват на
изискванията на БДС за съответния вид, Закона за техническите изисквания към продуктите,
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните
продукти;
7. При изпълнение на обекта да се спазват сега действащи норми за изпълнение на
съответните видове СМР, Закона за устройство на територията, ПИПСМР и други закони,
наредби и правилници свързани с изброените до тук.
8. Изпълнителят да спазва всички мероприятия свързани с безопасността, хигиена на
труда и противопожарна охрана при извършване на строително - монтажните работи;
В офертата участниците представят изискваните от Възложителя документи, както и:
- Образец 1 – Административно сведение
- Образец 2 – Оферта
- Образец 3 – Ценова оферта, като към нея се представя остойностена количествена
сметка и анализи, като участникът включва всички разходи за труд, техника, материали,
всички транспортни разходи и печалба на дейности за единица мярка. Същите се изготвят
по действащите сметни норми за съответния вид строителство
- Образец 4, 5 и 6 – Декларации по Чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените
поръчки;
- Образец 7 – Декларация за използването или не на подизпълнител
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- Образец 8 – Декларации от подизпълнителя (само ако участника предвижда такъв)
- Образец 9 – Списък на техниката, която участника предвижда да използва при
изпълнението на поръчката;
- Образец 10 – Списък на сходните договори
- Подписан и подпечатан проект на договор
VI.

Критерий за възлагане: икономически най - изгодна оферта

Ц - ценови критерий с максимална тежест 50 т.
Т - Срок на отсрочено плащане (в календарни дни) 50 т. Участникът трябва да
предложи срок на отсрочено плащане минимум 360 календарни дни след приключване на
строително-монтажните работи.
Оценките на участниците по критерия „Цена”, се определят на база съотношенията на
най-ниската предложена цена към цената, предложена от съответния участник цена по
формулата:
Ц=

най − ниската цена
съответната цена

Χ 50

Оценките на участниците по критерия „Срок на отсрочено плащане”, се определят на
база съотношенията на предложението на оценявания участник към предложения най-дълъг
срок из между всички оценявани участници по формулата:
Т=

предложен ие оценявания участник
най − дълъг предложенс рок

Χ 50

Комплексна оценка
КО = Ц + Т
VII. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:
Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на
Възложителя Община Чепеларе – www.chepelare.org в раздел „Обществени поръчки и
търгове”.
VIII. Подаване на оферти
Офертите трябва да бъдат подадени на български език и да бъдат получени преди
крайния срок на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва
предмета на поръчката, наименованието на участника отправящ предложението, адерс за
кореспонденция, в срок до 17:30 часа на 07.06.2013г., на адрес Област Смолян, Община
Чепеларе, град Чепеларе, ул. "Беломорска" № 44Б, стая 17, Тел: 03051 82-80, факс: 03051 8279
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