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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 05381 Поделение:

Изходящ номер: Р-09 от дата: 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 05381-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги
Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: АйСиДжиБи АД Национален регистрационен номер: 201383265

Пощенски адрес: ул. Веслец №13

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: Златина Русева, Димитър Спасов Телефон: +359 29263-803

Електронна поща: office@icgb.eu Факс: +359 29250-392

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.icgb.eu

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-
vuzlagane-na-op

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.icgb.eu/
http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op
http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op
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електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Проектиране, доставка и строителство на Междусистемна
газова връзка Гърция - България (IGB)

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45231200      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Строителство

II.1.4) Кратко описание:  
Предметът на обществената поръчка обхваща проектиране, доставки и строителство,
провеждане на обучение на персонала и дейности по въвеждане в експлоатация на
газопровод IGB, който ще свързва директно националните газопреносни мрежи на
Република Гърция и Република България, с диаметър на тръбата DN 800 (32”) и обща
дължина приблизително 182 км. Газопроводът трябва да бъде проектиран за максимален
капацитет за пренос на природен газ от 5 млрд. куб.м/г., с максимално работно
налягане от 75 бара, и трябва да може да работи при първоначален капацитет от
приблизително 3 млрд. куб.м/г. Газопроводът следва да бъде конструиран така, че да
осигурява и реверсивен поток.

II.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 45231200      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG 
код NUTS: 1 BG 
Основно място на изпълнение:  
Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на Република Гърция
и на Република България.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Предметът на обществената поръчка обхваща проектиране, доставки и строителство,
провеждане на обучение на персонала и дейности по въвеждане в експлоатация на
газопровод IGB, който ще свързва директно националните газопреносни мрежи на
Република Гърция и Република България, с диаметър на тръбата DN 800 (32”) и обща
дължина приблизително 182 км. Газопроводът трябва да бъде проектиран за максимален
капацитет за пренос на природен газ от 5 млрд. куб.м/г., с максимално работно
налягане от 75 бара, и трябва да може да работи при първоначален капацитет от
приблизително 3 млрд. куб.м/г. Газопроводът следва да бъде конструиран така, че да
осигурява и реверсивен поток.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: оценка на техническо предложение    Тежест: 30 

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 145000000      Валута: EUR 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 18 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой: 5 / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  
I. Критерии за оценка на Кандидатите 
Критерии за оценка и Показатели 
Критерий: 
1. Изпълнени дейности за последните 8 (осем) години от датата на подаване на
Заявлението за участие: 
Показатели-1.1. CTP – строителство на сухоземен газопровод и спирателни кранове, с
диаметър на газопровода не по-малък от DN 600, с работно налягане не по-малко от
5,4 MPa и дължина не по-малка от 100 км, въведен в експлоатация или приет от
възложител.(Изчисляват се по т.II.1., Формула 1, Приложение №8 от Документацията
за участие) и 
1.2.GMRS – проектиране, доставка и строителство на газоизмервателна/и и
газорегулираща/и станция/и с капацитет не по-малък от 150 000 Nm3/час, които са
въведени в експлоатация или са приети от възложител. (Изчисляват се по II.2.,
Формула 2, Приложение №8 от Документацията за участие) 
1.3. HDD – строителство на преход/и за стоманени тръбопроводи с диаметър на
продуктовата тръба не по-малък от DN 600 по технология хоризонтално насочено
сондиране (HDD), с дължина на прехода/ поне един от преходите не по-малка от 1000
м, който тръбопровод е въведен в експлоатация или е приет от възложител.
(Изчисляват се по II.3., Формула 3,Приложение №8 от Документацията за участие) 
2. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на Обществената поръчка 
Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на Обществената поръчка за
последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в
зависимост от датата, на която Кандидатът е създаден или е започнал дейността си,
изчислен на база годишните обороти, в размер на 150 000 000 (сто и петдесет
милиона) евро. 
(Изчисляват се по II.4., Формула 4, Приложение №8 от Документацията за участие)

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: За проекта е осигурено безвъзмездното финансиране в размер до 45
милиона евро съгласно ЕЕПВ. Стартиран е процесът по включване в оперативна
програма, финансирана по ЕСИФ.

II.2.14) Допълнителна информация:  
Прогнозната стойност на поръчката представлява максималният размер на финансовия
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ресурс на възложителя, поради което предложените цени не трябва да го надхвърлят.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри  
Списък и кратко описание на условията:  
Кандидатът следва да има вписване в Централния професионален регистър на строителя
(ЦПРС) по чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) за строежи, първа
категория, за всяка от следните групи: 
a) първа група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.1. от Правилника за реда за вписване и
водене на Централния професионален регистър на строителя (Правилника), във връзка с
чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 4, т. 1, б. „д“ от Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1/2003 г.); 
b) втора група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1. от Правилника, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1/2003 г.; 
c) трета група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1. от Правилника, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1/2003 г.; 
d) четвърта група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.1. от Правилника, във връзка с чл.
137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/2003 г. 
Документи за доказване на изискването: 
1. Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република
България. 
2. За чуждестранни лица – копие от документ, доказващ регистрация в аналогичен
регистър, в случай, че такава регистрация се предвижда съгласно законодателството на
държавата, в която са установени. При сключване на договор избраният изпълнител
следва да може да докаже, че има право да извършва дейността на територията на
Република България и че е вписан в ЦПРС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Кандидатът следва да има минимален общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата
на обществената поръчка през последните три приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.) в зависимост от датата, на която Кандидатът е създаден или е
започнал дейността си. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума,
равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в
обхвата на обществената поръчка. 
Дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка, са всички изброени: 
a) проектиране, доставка на оборудване и материали, 
строителство, обучение на персонал и въвеждане в експлоатация на сухоземен
газопровод, и 
b) проектиране, доставка и строителство на газоизмервателна/и и газорегулираща/и
станции, въведени в експлоатация или приети от възложител. 
Възложителят е определил изискване за минимален оборот, надвишаващ два пъти
прогнозната стойност на обществената поръчка, поради факта, че естеството на проекта
- техническа инфраструктура, разположена на територията на две държави, сложност на
дейностите и необходимост от стриктно спазване на графика за въвеждане в
екслоатация, изискват изпълнител, който успешно е изграждал подобни обекти. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
1.1. Минимален общ оборот в размер на 300 000 000 (триста милиона) евро за
последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост
от датата, на която Кандидатът е създаден или е започнал дейността си. 
1.2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка за
последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост
от датата, на която Кандидатът е създаден или е започнал дейността си, изчислен на
база годишните обороти, в размер на 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро. 
Кандидатът следва да предостави информация за съответствие с този критерий, чрез
попълване на Част ІV, Раздел Б от ЕЕДОП. За доказване, преди сключване на договора
се представят един или няколко от следните документи: 
а) удостоверения от банки; 
b) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква; 
c) справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 
Когато по основателна причина Кандидатът не е в състояние да представи посочените
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документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на
всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

III.1.3) Технически и професионални възможности  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
за последите 8 години от датата на подаване на Заявлението за участие във връзка с
чл. 63, ал. 1, т.1 от ЗОП. 
Доказва се с представяне на списък на строителството, идентично или сходно с
предмета на Обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение,
които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида
и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
2. Кандидатът следва да разполага с необходимия брой технически лица по чл.63, ал.1,
т. 2 ЗОП. 
Доказва се с представяне на списък на техническите лица, включени или не в
структурата на Кандидата, които ще изпълняват строителството. 
3. Кандидатът следва да разполага с да разполага с необходимите технически средства
по чл.63, ал.1, т. 3 ЗОП. 
Доказва се с представяне на списък на техническите средства и съоръжения за
осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание
на мерките, използвани от Кандидата за осигуряване на качеството. 
4. Кандидатът следва да разполага с персонал с определена професионална
компетентност във връзка с чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП. 
Доказва се с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е
посочена професионална компетентност на лицата. 
5. Кандидатът следва да разполага със специални инструменти, съоръжения и
техническото оборудване по чл.63, ал.1, т. 8 ЗОП. 
Доказва се с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката. 
6. Кандидатът да прилага да прилага системи за управление на качеството
сертифицирана и системи или стандарти за опазване на околната среда във връзка с чл.
63, ал.1, т. 10 и т. 11 от ЗОП. 
Доказва се с копия от валидни сертификати , удостоверяващи съответствието с
изискуемите стандарти. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
1. Мин. изискв. за допустимост по чл.63, ал.1, т.1 ЗОП: 
За последните 8 години от датата на подаване на Заявлението за участие Кандидатите
трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни, с тези на
поръчката. „Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ са: 
a)строителство на сухоземен газопровод и спирателни кранове, с диаметър на
газопровода не по-малък от DN 600, с работно налягане не по-малко от 5,4 MPa и
дължина не по-малка от 100 км, въведен в експлоатация или приет от възложител, 
b)проектиране, доставка и строителство на газоизмервателна/и и газорегулираща/и
станция/и с капацитет не по-малък от 150 000 Nm3 / ч., които са въведени в
експлоатация или приети от възложител, 
c) строителство на преход/и за стоманен тръбопровод, с диаметър на продуктовата
тръба не по-малък от DN 600 по технология хоризонтално насочено сондиране (HDD), с
дължина на прехода/поне един от преходите не по-малка от 1000 м, който тръбопровод е
въведен в експлоатация или е приет от възложител, и 
d) проектиране и изграждане на поне една Автоматизирана система за контрол на
процесите и събиране на данни за газопровод с параметрите по б. а), въведен в
експлоатация или приет от възложител. 
2. Мин.изискв. за допустимост по чл.63, ал.1, т. 2 ЗОП. 
a)Кандидатът трябва да разполага минимум със следните водачи на строителна техника: 
аа) квалифицирани водачи на тръбополагащи машини – 24 бр.; 
bb) автокранисти – 10 бр.; 
cc) водачи на роторни екскаватори/засипващи машини – 3 бр.; 
dd) багеристи – 14 бр.; 
ee) водачи на булдозери – 12 бр.; 
ff) водачи на товарни автомобили – 24 бр. 
b)Кандидатът трябва да разполага минимум със следните изпълнители за електродъгово
заваряване: 
аа) заварчици на тръби, сертифицирани съгласно стандарт EN ISO 9606-1 Изпит за
квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани (Qualification
testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (EN ISO 9606-1 including Cor 1)
или еквивалентен стандарт – 30 бр. 
bb) механошлосери - 30 бр. 
c)Кандидатът трябва да разполага с поне 2 лица с удостоверение за проектиране и
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извършване на взривни работи в съответствие с чл. 14 от Правилника за безопасността
на труда при взривни работи. 
d)Кандидатът трябва да разполага с поне 2 лица, вписани в съответния регистър по чл.
12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на дейности по
геодезия. 
3. Мин.изискв. за допустимост по чл.63, ал.1, т. 3 ЗОП: 
a)мобилна лаборатория за безразрушителен контрол, използваща контролни методи и
качествени критерии за заваръчните връзки съгласно изискванията на БДС ЕN 473 и
Директива 97/23/EC (ISO/IEC 17020) или еквивалентен; 
b)оборудване за провеждане на хидравлични изпитания. 
3.3.2. Кандидатът трябва да прилага следните мерки за осигуряване на качеството: 
a) контрол на параметрите на оптичен кабел съгласно IEC 60793-1-40, БДС EN61280-4-2;
БДС EN61280-1-1; БДС EN61753-1-1 и БДС EN61300-3-6, или еквивалентни стандарти. 
b)контрол на: подземно метално оборудване – покритие и катодна защита; електрически
уреди до 1000 V съпротивление за заземяване, системи за съпротивление за заземяване
и мълниезащита, за пълно съпротивление на контура на проводника за защита на фазите,
устойчивост на покритието. 
4. Мин.изискв. за допустимост на осн. чл. 63, ал.1, т. 10 и т.11 от ЗОП: 
Кандидатът да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно
стандарт ISO ЕN 9001 (или еквивалентeн) с обхват строителство на газопроводи и
съоръженията към него. Система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно
стандарт ISO EN 14001 (или еквивалентен) с обхват строителство на газопроводи и
съоръженията към него. Продължава в т. VІ.3.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие  
Списък и кратко описание на правила и критерии:  
Кандидатите в процедурата отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. За
кандидатите в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54,ал. 1 и
чл. 55,ал. 1 ЗОП. Кандидатът не бива да бъде лице, лишено от правото да упражнява
дейност като проектант и/или строител съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено деянието. Възложителят отстранява от участие в процедурата
кандидат ако налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 от ЗОП и
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон. Кандидатът има правото да представи
доказателства, че е предприел мерки за доказване на надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. Кандидатът не може да използва капацитета на
трети лица за критериите за подбор, посочени в т. 2.1.1. от Приложение №7 "Критерии
за подбор". Възложителят отстранява от процедурата Кандидати/участници, ако са
свързани лица.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:  
Избраният изпълнител на Обществената поръчка следва да представи гаранция,
обезпечаваща изпълнението на договора. Гаранцията следва да е на стойност 5% от
стойността на договора. Гаранциите се представят по една от следните форми: 
a) Парична сума; 
b) Банкова гаранция; 
c) Застраховка, обезпечаваща изпълнението, която покрива отговорността на
Изпълнителя. 
Гаранциите по т. а) и b) могат да се предоставят от името на Изпълнителя за сметка
на трето лице - гарант. Участникът, избран за Изпълнител, избира формата на
гаранцията за изпълнение. 
Прeди стартиране на изпълнението на договора, Изпълнителят следва да представи
гаранция за авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора.

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:  
Проектът IGB е обект на безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 45 млн. евро по
Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ). 
Поради неосигурено финансиране в пълен размер към момента на откриване на
Процедурата изпълнението по Договора е отложено и започва при осигурено финансиране.
Изпълнителят ще бъде писмено уведомен от Възложителя за осигуряването на цялостно
финансиране и от този момент започва да тече срокът за изпълнение на дейностите в
обхвата на обществената поръчка. 
Плащанията за изпълнение на обществената поръчка се извършват като авансово,
междиннни плащания и окончателно плащане. Графикът и начините на плащане са описани
в Договора, представляващ Прилжение №13 от Документацията за участие.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:  
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не се изисква

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  
1. Възложителят не допуска Кандидатите да предвиждат Подизпълнители за изпълнението на
дейности от особена важност - дейности за основния газопровод (монтаж, заваряване,
полагане на тръбата), хидравличните изпитания, очистването и подсушаването на
газопровода и проверката за геометрия на тръбата след монтаж. При нарушение на това
условие, Кандидатите ще бъдат отстранявани от участие. Ако предвижда Подизпълнител/и
за изпълнението на дейности, които не представляват дейности от особена важност по
смисъла на т. 1, Кандидатът посочва в заявлението подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложи. 
Поради неосигурено финансиране в пълен размер към откриване на Процедурата
изпълнението по Договора е отложено и започва при осигурено финансиране. Изпълнителят
ще бъде писмено уведомен от Възложителя за осигуряването на цялостно финансиране.
Изпълнителят трябва да осигури застраховки при стартиране на договора в условия и
размер, посочени в Проекта на договор.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Ограничена процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

 
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
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Дата: 22/06/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата: 06/08/2018 (дд/мм/гггг)   

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  EN  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:  
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:    Местно време: (чч:мм) 
Място:  
 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

По отношение на критериите за подбор, в допълнение към Раздел III.1.3) 
1.Мин.изискв. за допустимост във връзка с чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП. 
Ръководител проект: 
(i)висше инженерно образование; (ii)минимален общ професионален опит по
специалността от 15 (петнадесет) години; (iii)минимален специфичен професионален
опит (опит на сходна позиция) в строителството на сухоземен газопровод и/или на
съоръженията към него от 10 (десет) години; (iv) владеене на английски език –
минимално ниво В1 в съответствие с Общата европейска референтна езикова рамка или
еквивалент. 
b)Технически ръководител (ръководител на площадката) за българската част на трасето
съгласно чл. 163а от ЗУТ: 
(i)строителен инженер, архитект или строителен техник с висше инженерно образование;
(ii)минимален общ професионален опит по специалността от 10 (десет) години;
(iii)минимален специфичен професионален опит (опит на сходна позиция) в
строителството на сухоземен газопровод и/или на съоръженията към него от 8 (осем)
години;(iv) владеене на английски език - минимално ниво В1 в съответствие с Общата
европейска референтна езикова рамка или еквивалент. 
c)Мениджър по здравословни и безопасни условия на труд: 
(i)висше инженерно образование; (ii)минимален общ професионален опит от 10 (десет)
години;(iii)специфичен професионален опит (опит на сходна позиция в строителството
на сухоземен газопровод и/или на съоръженията към него от 5 (пет) години; 
(iv) владеене на английски език - минимално ниво В1 в съответствие с Общата
европейска референтна езикова рамка или еквивалент. 
d)Мениджър по доставки: 
(i)висше инженерно образование; (ii)минимален общ професионален опит 10 (десет)
години;(iii)специфичен професионален опит (опит на сходна позиция) в строителството
от 5 (пет) години; 
(iv) владеене на английски език - минимално ниво В1 в съответствие с Общата
европейска референтна езикова рамка или еквивалент. 
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e)Ръководител по качеството:(i)висше инженерно образование;(ii)минимален общ
професионален опит от 10 (десет) години; (iii)минимален специфичен професионален
опит (опит на сходна позиция) в строителството на сухоземни газопровод и
съоръженията към него от 5 (пет) години;(iv) владеене на английски език - минимално
ниво В1 в съответствие с Общата европейска референтна езикова рамка или еквивалент. 
f)За РБ - Проектанти с пълна проектантска правоспособност по Гл.III ЗКАИИП за: Част
Техн. (линейни газопроводи; съоръжения; влакно-оптична съобщителна линия); Част
Геодезия; Част Хидрология; Част Рекултивация; Част Архитектурна; Част Конструктивна;
Част Ел.- част Електро химична защита (ЕХЗ), част Автоматизация на технологичните
процеси (АТП); Част Водоснабдяване и канализация; Част Топлотехника, отопление,
вентилация и климатизация (ТОВК) и част Енергийна ефективност; Част Пътна; План за
безопасност и здраве; План за организация и изпълнение на строителството; Част
Пожарна безопасност. Всеки един от проектантите в екипа трябва да е участвал в
изготвянето на поне 2 одобрени проекта, а такива се считат, приети от възложителя. 
2.Мин.изисква за допустимост по чл.63, ал.1, т. 8 ЗОП. 
a)тръбополагащи машини – 4 бр.;b) автокранове с товароподемност поне 10 тона – 4
бр.;c)подемни машини, оборудвани с повдигачи на тръби, с товароподемност поне 10 т –
4 бр.d)багери с обем на кофата поне 1 куб.м – 12 бр.;e)хидравлични чукове – 4
бр.;f)булдозери с мощност поне 70 kW – 5 бр.;g)засипващи машини за траншеи – 2
бр.;h)установки за заваряване с 2-4 поста или автоматични машини за заваряване – 10
бр.;i) полеви тръбоогъваща установки за тръби с диаметър DN 800 – 2 бр.;j) установка
за насочено хоризонтално сондиране (HDD), подходяща за тръби с диаметър над DN 800 и
минимална дължина на сондажа 1600 м – 1 бр.;k) електрогенератори с мощност 200 kW –
10 бр.;l)агрегати за пълнене и хидравлично изпитване – 2 бр.; 
m)компресорни установки с работен капацитет 10.5 m3.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за
откриване на процедурата и/или пешението за одобряване на обявление за изменение или
за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша №18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

http://www.cpc.bg/
http://www.cpc.bg/
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


