Партида: 01946

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: 01946
Поделение: ________
Изходящ номер: ПВФ-09-159 от дата 29/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция на Природен парк Витоша
Адрес
гр. София, ул. Антим I №17
Град
Пощенски код
София
1303

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
гр. София, ул. Антим I №17
03592 9895377
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Снежана Петрова
E-mail
Факс
dppvitosha@iag.bg
03592 9895377
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.park-vitosha.org/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.park-vitosha.org/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели
и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica),
намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на
риска от бракониерство”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности
по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с
Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА
2007 – 2013 г.”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
УНП: a5babe2e-4dea-406e-ba9e-c25fdacbab75

Осн. код
51314000

Доп. код (когато е приложимо)
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72262000
45312200

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
1. Дейност 1 - Инсталиране на контролни точки на системата за
регистриране на изстрели в Природен парк „Витоша”;
Системата трябва да съдържа следните съставни части: 1.
Контролно-измервателни точки /КИТ/ – 15 бр.; 2. Метеостанция за
измерване на параметри на околната среда – 1 бр.; 3. Цялостен
софтуер за управление на системата – 1 бр.; 4. Централен сървър
за обработка на данни – 1 бр.; 5. Web-базирано приложение за
отдалечен достъп от потребителите – 1 бр.;
2. Дейност 2 - Разработване и монтиране на системи от камери за
контрол на бракониерството - Камери с висока резолюция и 3G
модем – 5 бр.
Прогнозна стойност
(в цифри): 57200 Валута: BGN
Място на извършване
На територията на Природен парк “Витоша”

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Място на изпълнение на поръчката – Мястото на изпълнение на
поръчката е на територията на Природен парк “Витоша”.
2. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на
поръчката е до 30.06.2015 г., като договорът за възлагане на
поръчката ще бъде сключен под условие.
3. Съдържание на офертата:
3.1. Техническо предложение - трябва да е изготвено съгласно
образец № 1 към указанията за участие и да включва следните
елементи:
3.1.1. данни за лицето, което прави предложението:
- за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на
управление, ЕИК и др.;
- за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.;
- за обединенията - копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в
който се посочва представляващият.
3.1.2.предложение за изпълнение на изискванията към поръчката –
следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на
възложителя;
3.2. Ценово предложение - трябва да е изготвено съгласно образец
№ 2 към указанията за участие и да включва:
3.2.1.ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността
на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят
57 200 лв. без включен ДДС, както и посочените в „Техническата
спецификация” от Указанията за участие максимално допустими
стойности свързани с изпълнението на Дейност 1 - Инсталиране на
контролни точки на системата за регистриране на изстрели в
Природен парк „Витоша“ и Дейност 2 - Разработване и монтиране на
системи от камери за контрол на бракониерството, от предмета на
поръчката.
Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без
УНП: a5babe2e-4dea-406e-ba9e-c25fdacbab75
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ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно
„Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай,
че участник представи оферта с по-висока обща или единични
стойности от посочените в техническата спецификация, то неговата
оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от
участие в процедурата.
3.2.2. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет
дни), считано от крайния срок за предаване на оферти;
3.3. участникът представя документи удостоверяващи изискванията
на Възложителя (посочени в Указанията за участие към публичната
покана).
4. Други указания: Офертите следва да бъдат подписани и
подпечатани (в случай, че участникът разполага с печат) от
лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е
подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно.
При сключване на договора определеният за изпълнител представя
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. При
сключване на договора определеният за изпълнител участник
представя и декларация относно липсата на обстоятелствата по чл.
3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Декларацията се представя от участника, включително и от
подизпълнителите, ако има такива, и от лицата по смисъла на чл.
47, ал.4 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо
лице. Когато участникът е обединение, декларацията се представя
от представляващите всеки един член на обединението. Когато
декларацията е на чужд език се представя и в превод.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценка и относителната им тежест: - Качество на
техническото предложение – К (относителна тежест 60%, максимална
стойност – 60 т.). Подпоказателите на показателя Качество на
техническото предложение – К са Подпоказател вътрешна
организация – К1 с максимална тежест 15 т. и Подпоказател
управление на риска – К2 с максимална тежест 15 т.
- Цена – Ц (относителна тежест 40 %, максимална стойност – 40
т.);
Срок за получаване на офертите
Дата: 06/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от
участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика,
участникът следва да посочи предмета на поръчката за която
УНП: a5babe2e-4dea-406e-ba9e-c25fdacbab75
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участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в
писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи
документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на
тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат
заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис на лицето, което
представлява участника и печат (в случай, че участникът
разполага с такъв).
Отварянето на офертите ще се извърши на 07.10.2014 г. от 16:00
часа в сградата на Дирекция на природен парк Витоша, гр. София,
ул. "Антим I" № 17. 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. След отварянето на офертите комисията обявява
ценовите предложения и предлага по един представител от
присъстващите участници да подпише техническите и ценовите
предложения.
Допълнителна информация - Техническите спецификации и
подробните указания за подготовка на офертата са налични на
сайта на Възложителя - http://www.park-vitosha.org/

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/10/2014 дд/мм/гггг
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