Партида: 00007

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: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 538 от дата 28/07/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Мездра
Адрес
ул. "Христо Ботев" №27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Община Мездра
0910 92116
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова
E-mail
Факс
mezdra@mail.bg
0910 92523
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mezdra.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
"Ремонт покрив на сграда "Бизнесинкубатор" гр. Мездра”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45261000
Осн. предмет

УНП: a685227d-2963-421e-8c2b-dd4be25b8383

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Предвижда се направа на комплексна топло- и хидроизолация с
дебелина 30 мм. от външната страна на покривното пространство
включващо плоския покрив с бордовете, чрез следната технология и
материали:
Полагане на безшевно двукомпонентно топло и хидроизолационно
покритие от полиуретан с дебелина 30 мм. И нанасяне на двуслойно
покритие за ултравиолетова защита на пориуретана и допълнителна
хидроизолация на базата на еднокомпонентни полиуретанови смоли.
Площта предвидена за ремонт е 840 кв.м.
В изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка,
Изпълнителят следва да извърши съответните строително-монтажни и
възстановителни работи, съобразно изискванията на изготвената и
одобрена документация и количествена сметка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 19166.66 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра, община Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всички СМР трябва да бъдат изпълнени качествено и при спазване
на технологичните правила за този вид дейност. Вложените
материали при извършване на предмета на поръчката, включително
строителните и монтажни работи да отговарят на техническите
изисквания към строителните продукти съгласно “Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда
на същата наредба.1. Минимални изисквания за икономически и
финансови възможности - Възложителя не предвижда изисквания към
финансовото и икономическо състояние на кандидатите.
Преди сключване на договора, избрания за изпълнител участник е
задължен да представи валидна застрахователна полица на
„Застраховка за професионална отговорност на участниците в
строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ покриваща изискванията
за обекти четвърта категория по ЗУТ. За гарантиране на това
задължение, участникът представя декларация. В случай на
участници-обединения, изискването по настоящата точка се отнася
за членовете на обединението, подлежащи на задължително
застраховане.При наличие на подизпълнител, който ще извършва
строителни дейности, изискването се отнася и за него.
2 Минимални изисквания за технически възможности. Участникът
следва да е изпълнил професионално и в съответствие с
нормативните изисквания един или повече договора за
СМР/строително монтажни работи/ на обекти с предмет сходен или
еднакъв с предмета на настоящата поръчка.
Важно: Под договори с предмет, сходен или еднакъв на предмета на
настоящата поръчка следва да се разбира: ново строителство или
строително ремонтни дейности на сгради.
3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит не се предвиждат.
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Критерий за възлагане
най-ниска цена
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията за поръчката с приложенията към нея и одобрените
инвестиционни проекти, кандидатите могат да изтеглят от сайта на
Община Мездра, Профил на купувача - www.mezdra.bg
Дата на отваряне на постъпилите оферти - 11.08.2014 год. от
10:00 часа в малката заседателна зала на Общита Мездра.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/08/2014 дд/мм/гггг

УНП: a685227d-2963-421e-8c2b-dd4be25b8383

3

