УКАЗАНИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
«ДОСТАВКА НА ТВЪРДИ ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ»
по реда на ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1.ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Периодични доставки на твърди горива за отопление на детски градини, кметства и
административна сграда на община Ценово на територията на общината;
1.2. Прогнозно количество на доставките:
№

Място на доставката

количество

Обособена позиция № 1: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент

тон

1.

ОБЩИНА ЦЕНОВО, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66

43

2

КМЕТСТВО НОВГРАД с. Новград, ул. «Възраждане» № 36

5

3

КМЕТСТВО КРИВИНА с. Кривина, ул. «Дунав» № 1

6

4

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО БЕЛЯНОВО с. Беляново, ул. «България» № 10

4

5

ЦДГ "Щастливо детство", с. Долна Студена, ул. «Хан Аспарух» № 22

9

6

ЦДГ "Славейче", с. Новград, ул. «Хаджи Димитър» № 15

4

7

ЦДГ "Радост", с. Карамананово, ул. „Асен Илиев” № 8

12
Всичко:

83

Обособена позиция № 2: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент
1

ЦДГ "Баба Тонка", с. Ценово, ул. „Баба Тонка” № 1

15
Всичко:
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Обособена позиция № 3: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент
1

Звено за услуги в домашна среда, финансирано по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И
ГРИЖА В ДОМА" с Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO0012

5.1.04-0127-C-000, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66

2

Всичко:

Обособена позиция № 4: Въглища тип „Брикети” или еквивалент
1

КМЕТСТВО КАРАМАНОВО с. Караманово, ул. „Асен Илиев” № 46

3

2

КМЕТСТВО БЕЛЦОВ с. Белцов, ул. „Г. Димитров” № 9

4

3

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ДЖУЛЮНИЦА с.Джулюница, ул. „Хр.Ботев”№ 6

4

4

КМЕТСТВО ПИПЕРКОВО с. Пиперково, ул. „П.Р.Славейков” № 1а

2
Всичко:

15

Посочените количества са ориентировъчни, като възложителя си запазва правото да намалява или
увеличава количеството на съответният продукт, без да превишава общата стойност на договора.

2. УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА
2.1. Доставяните продукти да се придружени със сертификати за качество.
2.2. Срокът за изпълнение на доставката да е в рамките на от 1 до 5 дни;
2.3. Доставките на продуктите, предмет на поръчката да се съпровождат от приемо-предавателен
протокол, копие на сертификата на продукта и оригинална фактура;
2.4. Разходите за транспорт до складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на доставчика и
следва да са включении в единичната цена на продукта.

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА:
Общи условия:
1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
Възложителя условия;
2. Всички разходи по изготвяне на офертата са за сметка на участниците;
3. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени,
допълни или оттегли офертата си;
4. Всеки участник има права да подаде само една оферта;
5. Задължително е участието по четирите обособени позиции;
6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана;
7. Съдържание на Офертата на участника и изисквания към оформяне и окомплектоване:
7.1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика
участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
7.2. Съдържание на офертата, както следва:
7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66,
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Заявление за участие съдържащо списък на документите, съдържащи се в офертата;



Административни сведения на участника;



Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23

от Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, или документ за самоличност при
участие на физическо лице.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изброените изисквания се прилагат към
обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, минималните изисквания за
подизпълнителите се прилагат според вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие.
Участнщите могат да използват ресурсите на други физически или юридически лища при
изпълнение на поръчката, при условие че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси.
В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе финансови и технически
изисквания се прилагат за обединението като цяло.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение.
Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да
бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на
Възложителя и обществената поръчка, за която се обединяват.
Споразумението трябва да бъде представено от участника в оригинал или нотариално
заверено копие.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на
обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;
да е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания
за и от името на всеки член на обединението; всички членове на обединението са задължени да
останат в него за целия период на изпълнение на договора.
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за
целите на поръчката.
He ce допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното
споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на
обединението ce e променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
He ce допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две
обединения, които са участници в обществената поръчка, или да участва в обществената поръчка
самостоятелно и в обединение.
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Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
документите за доказване на финансовите и технически възможности и квалификация се представят
за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои
действия, бездействия и работа.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като член на обединение.


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4

и 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП– по образец;


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки – по образец;


Техническо предложение по образец:
- Срок на доставка;
- Парафиран на всяка страница проект на договор – непопълнен подписан и подпечатан

на всяка страница;


Ценово предложение по образец;

10. Срок на валидност на офертата не може да е по-малък от 60 календарни дни.
11. Предвид необходимите количества горива за периода на доставката от 01.01.2014 г. до
31.12.2014 година, общата стойност на договора не може да надвишава сумата от 37 200,00 лева с ДДС
или 31 00,00 лева без ДДС;
12. Критерият за оценка на офертите е “най-ниска цена”.
13. Срокът за представяне на оферти е посочен в публичната покана.
14. Адрес за предоставяне на офертите:
Община Ценово, област Русе, Ул. „Цар Освободител” № 66, 7139 с. Ценово

4. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, или документ за самоличност при
участие на физическо лице.
2. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо и
юридическо лице което декларира липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП);
3. Доказателства за Технически възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП:
- Списък с договори за изпълнение на подобен вид поръчки за 2010, 2011 и 2012 г.;
- Списък на превозните средства – собствени или наети за изпълнение на поръчката;
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Минималното изискване към участниците:
Списък с договорите за доставки - най малко 1 договор с подобен обем, като към списъка се
приложат: копие на договорите или референции от съответния ползвател на доставките
Списък с превозните средства – най-малко 1 бр. собствено или наето превозно средство за
извършване на доставките.

5. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция № 1: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент
да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Въглищата трябва да бъдат пресяти с размер 20 50 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от
акредитирана лаборатория.

Обособена позиция № 2: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент
да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Въглищата трябва да бъдат пресяти и
калибрирани с размер 20 - 25 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за
качество, издаден от акредитирана лаборатория.

Обособена позиция № 3: Въглища тип „Донбаски”или еквивалент
да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Въглищата трябва да бъдат пресяти с размер 20 50 мм. Офертата за въглища да бъде придружена със сертификат за качество, издаден от
акредитирана лаборатория.

Обособена позиция № 4: Въглища тип „Брикети” или еквивалент
да са с калоричност не по-малка от 4200 ккал/кг. Офертата за въглищата да бъде придружена със
сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория.
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