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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg


ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: 42-01-53 от дата 13/04/2017 година

Възложител: Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”
Поделение:
Партида в регистъра на обществените поръчки: 4538
Адрес: гр. София, ж.к. „Изток", ул. „Лъчезар Станчев" №7
Лице за контакт: Диана Токаджиева
Телефон: 02 4443740; 02 4442103
E-mail: office@unesco-centerbg.org
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: „Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.
 
Кратко описание: „Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София. Изпълнението на обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите търговски практики в сектора на услугите, предмет на поръчката. 

Място на извършване: гр. София, п.к. 1797, ж.к. Изток, ул. "Лъчезар Станчев" № 7, сграда № 2 
 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900 лв.
 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не





Номер на обособената позиция: [   ]
 
Наименование: [……]
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява идентични или сходни дейности, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и което отговаря на условията, регламентирани в ЗОП, ППЗОП и посочените в настоящата Обява изисквания на Възложителя. 
2. В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите в Обединението следва да са сключили споразумение/договор, или еквивалентен документ, от който да е видно правното основание за създаване на Обединението. Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) обществената поръчка, за участие в която се обединяват. 
Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: (а) всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно за изпълнението на договора; (б) всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; (в) е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. 
Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява в обществената поръчка и за целите на възлагането.
Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.
Възложителят, с оглед предоставената му с чл. 10, ал. 2, изр. първо, предл. второ от ЗОП правна възможност не поставя условие и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е Обединение от физически и/или юридически лица, но договор за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен само след като определеното за Изпълнител неперсонифицирано лице, представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която Обединението е установено.
Лице, което е партньор в Обединение, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.
При възлагането, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно Обединение.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението - чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен Участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни Участници в обществената поръчка.
Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява и техническите спецификации, публикувани в Профила на купувача на Интернет страницата на Възложителя, в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: Участник в обществената поръчка може да бъде лице, за което не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
1.Участникът следва да е вписан като туроператор или туристически агент в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма, респ. да разполага с валидно удостоверение за регистрация за осъществяване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма. 
В хипотеза, че Участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, респ. да разполага с правото да извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност, съгласно националното му законодателство.
2. Участникът следва да е регистриран като администратор на лични данни в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Чуждестранците юридически лица представят еквивалентен документ на компетентния орган от държавата, в която са установени
            За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване, Участникът представя заверено копие на валидно удостоверение за регистрацията си като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, издаден от КЗЛД, или разпечатка от Електронния регистър на Администратори на лични данни (публикуван на електронния адрес на КЗЛД), удостоверяваща това обстоятелство
 
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
 
Технически и професионални способности: 
	Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, минимум 2 (две) услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
	Пояснение: Под „услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбират услуги по хотелски настанявания. 

Съответствието си с поставения критерий за подбор, Участникът доказва с представяне на Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ посочване на стойностите, датите и получателите – по образец.
Участникът следва да разпога със сертификат за внедрена система за качество ISO 9001:2008/2015 с обхват организиране на мероприятия и/или събития или еквивалент.
Съответствието си с поставения критерий за подбор Участникът доказва с представяне на заверено копие на валиден Сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с горепосочения обхват на сертификацията.
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
 
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
      [Х] Цена и качествени показатели
      [] Разходи и качествени показатели 
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена 
 
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Техническо предложение                                           Тежест: 0.60
Име: Ценово предложение                                                   Тежест: 0.40
 
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [20.04.2017г.]                      Час: (чч:мм) [17:30]
 
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [19.07.2017г.]                      Час: (чч:мм) [17:30]
 
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [21.04.2017 г., 10:30 часа]
 
Място на отваряне на офертите: [гр. София, п.к. 1797, ж.к. Изток, ул. "Лъчезар Станчев" № 7]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не        
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [1. Указания за подаване на офертите
1.1. За участие в поръчката заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно условията и изискванията на настоящата обява и приложенията към нея, на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка.
1.2. Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявата, по реда, описан в настоящата обява. 
1.3. Не се допуска представяне на варианти на оферта.
1.4. Офертата (Техническото и ценовото предложение) се изготвя на български език. Приложенията към техническото и ценовото предложение, както и декларацията по чл. 54, ал. 1-5 и 7 от ЗОП, когато са представени на чужд език, трябва да бъдат придружени от превод на български език.
1.5. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено като представляващ обединението.
1.6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази обява и приложенията към нея, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.
1.7. Ако участникът изпраща офертата чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
1.8. Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 
1.9. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 	
2. Указания за подготовка и опаковане на офертата
2.1. Документите, свързани с участието в поръчката се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. София, ж.к. „Изток", ул. „Лъчезар Станчев" № 7, до 17:30 часа на датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите.
2.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
2.2.1. Наименованието на участника;
2.2.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
2.3. Опаковката на всеки от участниците следва да включва следните документи:
2.3.1. Ценово предложение – Образец 1;
2.3.2. Техническо предложение – Образец 2;
2.3.3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец 3;
2.3.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – Образец 4;
2.3.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец 5;
2.3.6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – Образец 6;
2.3.7. Декларация за съгласие на подизпълнител – Образец 7;
2.3.8. Декларация по чл. 47, ал. 3  от ЗОП – Образец 8;
2.3.9. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец 9;
2.3.10. Декларация - списък  по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Образец 10;
2.4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, съдържащ посочената информация.
2.5. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, когато е приложимо.
2.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза оферти от лица, които не са включени в списъка не се приемат.
2.7. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП.
2.8. Във връзка с провеждането на поръчката и с подготовката и подаване на офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в обявата, се прилага ЗОП.
4. Начин на плащане:  съгласно договора за обществена поръчка. 
5. Документи, предхождащи подписването на договор
Преди подписване на договора избраният изпълнител трябва да изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [13.04.2017 г. ]


Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Даниел Веселинов Калчев
Длъжност: Изпълнителен директор


