Партида на възложителя:01104
Изх.№СЗ-12-00/0007 от 25.04.2012 г.
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител:"Свободна зона - Русе" ЕАД
Адрес: България, гр. Русе, бул. Тутракан 71
Еmail:trade@freezone-rousse.bg
Телефон:082/880-800
Факс:082/831-112
Лице за контакти:инж. Чавдар Георгиев, Весела Павлова
Интернет адрес: www.freezone-rousse.bg
РАЗДЕЛ II:
Обект на поръчката: Строителство
Кратко описание:„Инженеринг /проектиране и изпълнение/ на ремонтни дейности и
подобрения насъществуваща битова сграда към склад №3, собственост на „Свободна
зона - Русе” ЕАД”, съгласнотехническо задание на Възложителя.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. Код 45000000 – строителни и монтажни работи
РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Общо количество или обем
Приложение №2 от документацията за участие
Прогнозна стойност 65 000/шестдесет и пет хиляди/лв.
Място на извършване
гр. Русе, бул. Тутракан 71, код NUTS BG323
Изисквания за изпълнение на поръчката
Условия за участие са посочени в документацията за участие в процедура за избор н
а изпълнителпо условията и реда на глава осма "а" от ЗОП
с обект: „Инженеринг /проектиране и изпълнение/ наремонтни дейности и подобрен
ия на съществуваща битова сграда към склад №3, собственост на„Свободна зонаРусе” ЕАД”
Критерий за възлагане:икономически най – изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от длъжностни лица,
въз основа накритерия “икономически най-изгодна оферта” и
в съответствие с предварително обявените отВъзложителя условия.
2. Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в
крайнатакомплексна оценка:
2.1. Срок за изпълнение на обекта на поръчката – Т2 min =10 точки.
Максимален брой точки по този критерий ще събере участник, който е предложил на
йкратък срок вкалендарни дни, за изпълнение общо на проектирането и предвиденит
е СМР.
Оценката по този показател за останалите кандидати в процедурата, се получава по
следнатаформула:
К2 min х 10/ К2n = Т2n
К2 min - най-краткото време за изпълнение на проектирането и предвидените СМР;
“10”– максималните точки по показател 2;
К2n– време за изпълнение на проектирането и предвидените СМР, предложено от nтия участник;
Т2n– броят точки за съответния „n-ти” кандидат.
2.1. Обща цена за изпълнение на поръчката – Т1 min =90 точки.
Максимален брой точки по този критерий ще събере участник, който е предложил на
й-ниска общацена за проектиране и изпълнение на СМР.
Оценката по този показател за останалите кандидати в процедурата, се получава по
следнатаформула:

К1 min х 90/ К1n= Т1n
К1 min – най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката;
“90”– максималните точки по показател 1;
К1n– цена за изпълнение на поръчката, предложена от n- тия участник;
Т1n– броят точки на съответния „n-ти” кандидат.
3. Крайната оценка представлява комплексна оценка, получена като сбор от
стойностите на Т2n +Т1n
3.1. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща комплексна
оценка.
3.2. Максималният брой точки, които може да бъде събран от един участник е 100 т.
Срок за получаване на офертите:
До 14:00 часа на 04.05.2012 г.
Европейско финансиране:не
Допълнителна информация:Документите свързани с поръчката могат да бъдат
получени всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 в срок до 03.05.2012 г. от
Деловодството на "Свободна зона - Русе" ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан 71.Стойността
на документация за участие в процедурата e в размер на 120/сто и двадесет/ лева с
включен ДДС и е за сметка на участниците.Възложителят предвижда провеждането
на консултативна среща по отношение на изработване на проектната документация,
която ще се проведе в административната сграда на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр.
Русе, бул. Тутракан №71, ет.3 на 02.05.2012 г. от 14:00 часа.
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана:04.05.2012

