Съдържание на документ

страница 1 на 6

Версия за печат

00956-2012-0001
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-с. Ценово:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД 11/099 от 04.12.2012 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Петър Георгиев Петров, Република
България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002
Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

№

1:

ДОГОВОР

18/321/00565

ОТ

11.05.2010

Г.

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. НОВГРАД,
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОГОВОР
18/321/00566 ОТ 11.05.2010 Г. “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА
МРЕЖА НА С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”
II.3) Кратко описание на поръчката
Обособена позиция 1 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград,
община Ценово”: Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО
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в с. Нов Град (с ф<160мм) по трасето, което е с дължина 6870 м от съществуващата
водопроводна мрежа и 2212 м от ф32 до дворищната регулация на имотите. Обособена
позиция 2 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община
Ценово”: Обособената позиция включва реконструкция по трасето с дължина 9859 м от
съществуващата водопроводна мрежа и 2381 м от ф32 до дворищната регулация на
имотите.Село Караманово е разделено на две водоснабдителни зони: В3 – високата зона и НЗ
– ниска зона.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
45000000, 45332000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-11/096 от 20.11.2012 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2012-509921
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 956-2012-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
509921
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
20.11.2012 г.
ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация
за участие)
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Вместо:
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31.12.2012 г.
Да се чете:
20 месеца
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІІІ.2.1.) Изискване към кандидатите или участницит, включително за вписването им в
професионален или търговски регистър
Вместо:
Изискуеми документи и информация т.2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка
не може да участва Участник, който не декларира обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1: букви
а), б), в), г) и д), т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1,т. 2а, т. 3, т. 4 и т. 5; и чл. 47, ал 5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП),
Да се чете:
Изискуеми документи и информация т.2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка
участниците следва да декларират липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1: букви а), б),
в), г) и д), т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1,т. 2а, т. 3, т. 4 и т. 5; и чл. 47, ал 5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП),
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІІІ.2.2.) Икономически и финансови възможности (минимални изисквания)
Вместо:
т. 1. В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три години
(2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от 15 000 000.00 лева, а от строителство, предмет на
поръчката – 8 000 000 лева. Под строителство, предмет на поръчката, се разбира строителство
със сходен характер – изграждане или реконструкция на водопровод. Това изискване се
доказва със заверени от участника копия на ГФО за 2009, 2010 и 2011 г., като за участници
чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно
приложимото законодателство на страната, където са установени; т.3. В процедурата могат да
участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не помалък от 3 000 000,00 лева в една от следните форми – собствени финансови средства или
достъп до кредитна/и/ линия/и/, с доказано наличие – доказва се чрез удостоверение от банка.
Да се чете:
т. 1. В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три години
(2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от: По обособена позиция № 1: 6000000,00лева, а за
строителство 3500000,00 лева; По обособена позиция № 2: 9000000,00 лева, а за строителство
4500000,00 лева. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция,
общият оборот от дейността трябва да е равен или по-висок от сбора на минимално
изисканите обороти за съответните позиции. Под строителство, предмет на поръчката, се
разбира строителство със сходен характер – изграждане или реконструкция на водопровод.
Това изискване се доказва с Информация за общия оборот и за оборота на строителството,
което е предмет на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) - Образец № 3 и
заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г.,
като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи,
изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. т. 3. В
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=511988&newver=2

04.12.2012 г.

Съдържание на документ

страница 4 на 6

процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на
поръчката в размер на : За обособена позиция № 1: не по-малък от 1 200 000,00 лева и За
обособена позиция № 2: 1 800 000,00 лева в една от следните форми – собствени финансови
средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/, с доказано наличие – доказва се чрез
удостоверение от банка.
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІІІ.2.3.) Технически възможности (минимални изисквания)
Вместо:
т. 1. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
поръчката. - Не по-малко от 30% от изпълнителския състав в съответствие с решението на
Строителната браншова камара да е с доказана професионална квалификация - по професия
„Монтажник на ВиК мрежи”, специалност „Външни ВиК мрежи”; - Технически ръководител
– квалифициран отговорник съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ; - Специалист – контрол на
качеството; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнението на
това мин.изискване се доказва с декларация, съдържаща данни на квалифицирания персонал
за изпълнение на поръчката, придружена с приложени заверени копия на дипломи за
завършено образование или официални удост.за придобита проф.квалификация и/или
сертификат; т. 3. Участникът следва да е изпълнил поне 1 договор за изграждане или
реконстр. на водопровод – доказва се със списък на осн.договори за строителство, изпълнени
през последните 5 г. (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 година) - образец, в зависимост от датата,
на която участникът е учреден или започнал дейността си, препоръки на по-важните обекти.
Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. т. 4. Сертификат
ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството с предмет хидротехнически
съоръжения, водопр. и канализац. системи, благоустройство т. 5. Сертификат BS OHSAS
18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет
хидротех. съоръжения, водопр. и канализац. системи, благоустройство т. 6. Сертификат ISO
14001:2004 Системи за управление на околната среда с предмет хидротех. съоръжения,
водопр. и канализац. системи, благоустройство т. 8. Разрешение на РИОКОЗ за извършване на
дейности, свързани с разрушаване на азбестосъдържасти материали, което се доказва със
съответния официален документ. Изречение 1: Когато участник в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, на минималните изисквания на Възложителя трябва да отговаря
обединението като цяло, с изключение на изискванията по т. 4, т.5. и т. 6, който важи за
всички членове на обединението по отделно. Изречение 6: За участието на подизпълнители,
изискванията по т. 1, 2, 7 и 8 се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие
Да се чете:
т. 1. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
поръчката. - Не по-малко от 30% от изпълнителския състав в съответствие с решението на
Строителната браншова камара да е с доказана професионална квалификация - по професия
„Монтажник на ВиК мрежи”, специалност „Външни ВиК мрежи” или еквивалентна
професионална

квалификация

за

чуждестранни

лица,

Технически

ръководител

–

квалифициран отговорник съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или еквивалентен за
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държавата в която участника е установен; - Специалист – контрол на качеството или
еквивалентен за държавата в която участника е установен; - Специалист по здравословни и
безопасни условия на труд ли еквивалентен за държавата в която участника е установен.
Изпълнението на това мин.изискване се доказва с декларация, съдържаща данни на
квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката, придружена с приложени заверени
копия на дипломи за завършено образование или официални удост.за придобита
проф.квалификация и/или сертификат; т.3. Участникът следва да е изпълнил поне 1 договор
за изграждане или реконстр. на водопровод – доказва се със списък на осн.договори за
строителство, изпълнени през последните 5 г. (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 година) образец, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си,
препоръки на по-важните обекти. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51,
ал.1, т.2 от ЗОП. т. 4. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на Сертификат за управление
на качеството с предмет хидротехнически съоръжения, водопр. и канализац. системи,
благоустройство т. 5. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент на Системи за
управление на здравето и безопасността при работа с предмет хидротех. съоръжения, водопр.
и канализац. системи, благоустройство т. 6. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент на
Системи за управление на околната среда с предмет хидротех. съоръжения, водопр. и
канализац. системи, благоустройство т. 8. Копие на Разрешение на РЗИ за извършване на
дейности, свързани с разрушаване на азбестосъдържасти материали. Изречение 1: Когато
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните
изисквания на Възложителя трябва да отговаря обединението като цяло, с изключение на
изискванията по т. 4, т.5. и т. 6, който важат за всички членове на обединението по отделно
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението. Изречение 6: Когато участникът
предвижда участие на подизпълнители, документите доказателства за техническите
възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за
обществена поръчка се представят за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие
съобразно чл. 56, ал.2 от ЗОП
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІV. 3.4. Срок на закупуване на документация
Вместо:
21.12.2012 г.
Да се чете:
24.12.2012 г.
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок на закупуване на документация
Вместо:
21/12/2012 17:00
Да се чете:
24/12/2012 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:
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Възложителя предоставя пълен достъп до съответните промени в Документацията за участие
в процедурата, методиката за оценка и решението за промени по електронен път на интернет
страницата си http://www.tsenovo.eu/ раздел Общиствени поръчки от датата на настоящото
решение за промяна.
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, гр.
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: mailto:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg..
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
04.12.2012 г.
Възложител
Трите имена: Петър Георгиев Петров
Длъжност: Кмет на Община Ценово
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