Партида: 01351

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: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-31 от дата 11/02/2016
Коментар на възложителя:
Уникалнен код, под който е публикувана публичната покана на
Портала за обществени поръчки: 9050314

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Булгартрансгаз ЕАД
Адрес
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град
Пощенски код
Страна
София
1336
Р България
Място/места за контакт
Телефон
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо
003592 9396274; 003592 9396210
Владигеров № 66
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж.Александър Димитров; Ангела Лилова
E-mail
Факс
Alexander.Dimitrov@bulgartransga 003592 9250063
z.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://bulgartransgaz.bg/bg/tenders/publichni-pokani-i-obyavi4.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмета на поръчката е проектиране, изграждане и въвеждане в
експлоатация на строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по
трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в
района на км 7,2” и строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по
трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на Соколовско дере
в района на км 8,4”. Идентификационен номер на поръчката 160-006
Видовете дейности, включени в предмета на поръчката, които
следва да се изпълнят за двата строежа са както следва:
-Набиране на изходни данни и проучвателни дейности ( по
документи и на място), в т.ч. и изпълнението на Инженерно-
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геоложки проучвания и инженерно- хидроложки доклад
(актуализиране на тези от 2010 г.- по преценка на Изпълнителя),
получаване на разрешение за ползване на воден обект от
съответната Басейнова дирекция и др.;
-Геодезическо заснемане на действителното състояние на трасето
на газопровода и съобщителния кабел към него, в района на двата
прехода (в участъци с размери най-малко 100 х100 м. за всеки от
преходите, разположени симетрично спрямо осите на газопровода и
на реката/ дерето).
-Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект
(РП);
-Действия по съгласуване и одобряване на РП от Възложителя,
специализираните контролни органи, експлоатационни дружества и
Консултанта, одобряването му и получаване на разрешение за
строеж съгласно чл. 148, ал. 2 от ЗУТ. Инвестиционният проект да
се изработи по предварително одобрено от Възложителя идейно
техническо решение.
-Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
-Временно строителство (по преценка на Изпълнителя);
-Доставка на всички необходими материали, консумативи и др. за
реализация на проекта и организиране и изпълнение на строително
- монтажните работи;
-Съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и
екзекутивна документации;
-Кадастрално заснемане и получаване на Удостоверение по чл.54a,
ал.3 от ЗКИР;
-Приемането на строежа и въвеждането му в експлоатация;
-Гаранционна отговорност и изисквания относно отстраняването на
дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на обекта в
течение на гаранционния срок.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45000000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Дейности, съгласно описаните в "Пълно описание и технически
изисквания към предмета на поръчката", неразделна част от
Публичната покана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 150000 Валута: BGN
Място на извършване
Р България

код NUTS:
BG33

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискуеми документи и информация:
1. Оферта по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, представена в запечатан
непрозрачен плик, като върху плика участникът посочва следните
означения:
- Наименование на поръчката и идентификационния й номер, даден
от Възложителя;
- Наименование на участника и правно-организационната му форма.
Когато участникът е Обединение, което няма определена правна
форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в
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него, както и правно-организационната им форма, в случай че има
такава;
- Адрес за кореспонденция;
- Телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Не се допуска получаване на оферти по електронен път и по факс.
Всеки участник може да представи само 1 (една) оферта за участие
в обществената поръчка. Лице, което участва в Обединение или е
дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта. В
обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в 1 (едно) обединение.
Приемат се оферти само за целия обхват от предмета на поръчката.
Не се приемат варианти.
2. Изисквания към участниците и съдържанието на офертата:
2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП
(Образец О1), съдържаща представяне на участника с посочване на
Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за
търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ или друга идентифицираща
информация (идентифициращ номер на регистрация и съответен
регистър и/или информация от удостоверение за актуално
състояние, или от еквивалентен документ на съдебен или
административен орган) в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
обществената поръчка.
2.2. Документи, доказващи регистрация в професионален
регистър , по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно:
Заверено копие от валиден документ, удостоверяващ вписването на
участника в Централния професионален регистър на строителя
(ЦПРС) и Талона, който е неразделна част от него за строежи от
Трета група, Първа категория, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл.
5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или
строежи от Четвърта група, Първа категория, съгласно чл. 5, ал.
1, т. 4 и чл. 5, ал. 6, т. 4.1.4. от ПРВВЦПРС
или
декларация за наличието на такава регистрация от компетентните
органи, съгласно съответния национален закон, когато наличието
на регистрацията е определено със закон като условие за
осъществяване на предмета на настоящата обществената поръчка
или
удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно съответния национален закон,
когато наличието на регистрацията е определено със закон като
условие за осъществяване на предмета на настоящата обществената
поръчка.
2.3. Пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо документите,
съдържащи се в офертата – представя се, когато документи от нея
не са подписани от представляващия/те участника, а от изрично
упълномощено от него лице. Пълномощното следва да съдържа всички
данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
документите, съдържащи се в офертата и да представлява участника
в обществената поръчка. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от
ЗОП не може да бъде подписана от упълномощено лице.
2.4. Заверено копие на Договора за обединение, когато участникът
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е Обединение, което не е юридическо лице, съгласно Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в
обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението, задължително се
представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който
се посочва неговият представляващ.
Изискванията продължават в раздел "Допълнителна информация".
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/03/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Продължава от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката":
2.5. Декларация (образец О4) по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от
участника и участниците в обединение за липса на свързаност с
друг участник, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Декларацията за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП
се подписва и представя от всички лица, които представляват
участника и участниците в обединение, което няма правна форма.
Същата не може да бъде подписана от упълномощено лице.
2.6. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Декларацията се представя и в случай, че участникът няма да
ползва подизпълнител/и.
2.7. Декларация (образец О10) от подизпълнителите по чл. 47, ал.
8 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в настоящата обществена
поръчка участник в случай, че за предложен подизпълнител са
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
2.8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец
О2), съгл. изискв. на т.2.8. от "Указания за подготовка на
офертата";
2.9. Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката
(образец О3);
2.10. Декларация (свободен текст) от участника за срок на
валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 120
(сто и двадесет) дни, считано от датата на подаване на офертата.
2.11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата, подписан от участника.
2.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора
(образец О9);
Неразделна част от настоящата покана са Приложение № 2 Указания
за подготовка на офертата; Приложение №3 Пълно описание и
технически изисквания към предмета на поръчката; Приложение №4
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Проект на договор; О1-Образец на Декларация, съдържаща данни за
лицето, което прави предложението;О2-Образец на Техническо
предложение за изпълнение на поръчката; О3-Образец на Ценово
предложение за изпълнение на поръчката; О4- Образец на
Декларация за липса на свързаност с друг участник; О5-за
видовете работи от предм.на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнителя; О6- Обр.на Декларация по чл.3,т.8 и чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРС; О7-Декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП за произхода
на средствата; О8-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); обр.О6, обр.О7, обр.О8
и обр. О11 се предст. при скл. на договор.;О9-Декларация за
приемане на условията в проекта на договора; О10-Образец на
Декларация от подизпълнителите по чл. 47, ал. 8 от ЗОП; О11Декларация по чл. 7, ал. 9 от ЗКАИИП.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68,
ал. 3 от ЗОП, на 11.03.2016 г. от 14.00 часа в Централно
управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо
Владигеров“ № 66. Отварянето на офертите е публично и на него
могат да присъстват участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/03/2016 дд/мм/гггг

УНП: e86c3d37-0848-48be-892f-0216fd7888da

5

