РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

УТВРЪЖДАВАМ
Кмет на Община Ценово
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА,
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ УЧАСТНИЦИТЕ
За публична покана по реда на чл. глава осма „а” във връзка с
праговете в чл.14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Обект на обществената поръчка:

ДОСТАВКА

Предмет на обществената поръчка:

ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СЦЕНА ЗА
КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ДОГОВОР № 18/313/00063 ОТ 17.07.2012 Г. ЗА
ПРОЕКТ «ИЗГРАЖДАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА ЕКО ПЪТЕКА ПО ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА
РЕКА ЯНТРА И ДОСТАВКА НА НОВА МОБИЛНА
СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ В
ОБЩИНА ЦЕНОВО»

І. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА:
1. Общи условия:
1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
Възложителя условия;
1.2. Всички разходи по изготвяне на офертата са за сметка на участниците;
1.3. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени,
допълни или оттегли офертата си;
1.4. Всеки участник има права да подаде само една оферта;
1.5. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана;
1.6. Съдържание на Офертата на участника и изисквания към оформяне и окомплектоване:
1.6.1.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.
1.6.2. Съдържание на офертата:
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Документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на
участниците или кандидатите;


Заявление за участие придружено от списък на документите, съдържащи се в офертата

- образец № 1;


Административни сведения на участника - образец № 2;



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.


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1 от ЗОП - образец № 3;



Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП - образец № 4;



Декларация за участието на подизпълнители- образец № 5;



Декларация от подизпълнителя - образец № 6;



Декларация за срок на валидност на офертата - образец № 7;



Доказателства за изпълнение на мин. финансовите изисквания към участника;




Копия на Отчет за приходите и разходите и баланс за 2010, 2011 и 2012 година;

Доказателства за изпълнение на мин.технически изисквания към участника;


Списък на основните доставки от подобен тип, изпълнени от участника през

последните три години, придружен от документи доказващи извършените доставки съгласно
изискванията на ЗОП - образец № 8;


Техническо предложение по образец- включващо предложение за срок на изпълниние,

гаранционен срок - образец № 9;


Парафиран на всяка страница проект на договор - образец № 11;



Ценово предложение по образец - образец № 10;

4. Срок на валидност на офертата не може да е по-малък от 120 дни.
5. Критерият за оценка на офертите е “икономически изгодна оферта”
6. Допълнителна информация относно предмета на поръчката може да получите само в писмен вид,
като адресирате питането си до Общинска администрация Ценово;
7. Срокът за представяне на оферти е 18.03.2013 г. – 17,00 часа в деловодството на община Ценово,
8. Адрес за предоставяне на офертите:
Община Ценово, област Русе
Ул. „Цар Освободител” № 66
7139 с. Ценово

ІІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

„Икономически най-изгодна оферта” по следните показатели:
А

- Предложена цена

- 60 точки
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Б

- Гаранционен срок

- 20 точки

В

- Срок на изпълнение

- 20 точки

А. Предложилият най-ниска цена участник получава максимален брой точки, а офертите на
всеки следващ се изчислява по формулата:
Най-ниската предложена цена
А=------------------------------------------

* 60

Съответната предложена цена

Б. Предложилият най-дълъг гаранционен срок участник, получава максимален брой точки, а
офертите на останалите се изчисляват по формулата:
Предложения гаранционен срок
Б=-------------------------------------------------- *20
Най-дългия предложен гаранц.срок

Забележка: Възложителят ще оценява по горната формула само предложения, в които
предложеният гаранционен срок в години варира в следните граници: 1-5 години. Предложения, в
които предлаганият гаранционен срок е извън тези граници, се оценяват с 0 точки.

В. Срок на изпълнение на доставката, най-краткият срок от предложението на участниците
получава максимален брой точки, а офертите на всеки следващ се изчислява по формулата:
Най-нисък предложен срок
В=---------------------------------------------- *20
Съответния предложен срок

Комплексната оценка се осъществява на база формулата К = А+ Б+ В

ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или
юридически лица, или обединения между тях, които отговарят на условията на Възложителя и
приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който
не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.
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2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще
отстрани всеки участник, който е:
- е осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за случаите, посочени в (чл.47, ал.1, т.1
от ЗОП):
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
Изискванията по чл.47,ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат, както следва:
- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника;
- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
изискванията по чл.47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1,
т.1 и ал. 5 от ЗОП с декларация.
3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен
да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и т.1 от ЗОП.
Наличието на което й да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 е основание за
отстраняване на участника.

4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците
1. Копия на Баланс и отчет за приходи и разходи, доказващи Годишната счетоводна печалба
на Участника за последните 3 финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) .
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Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника:
1. Годишната счетоводна печалба за последните 3 финансови години (2010, 2011 г. и 2012 г.)
трябва да бъде положителна величина

5. Технически възможности и квалификация:
1. Списък с основните договори за доставки изпълнени през последните 3 години;
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация
1. Участниците трябва да докаже минимум 3 продажби на съоръжения от подобен тип през
последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.)– доказва се със списък на основните договори за
доставки, изпълнени през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) – по образец, в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си, придружен от препоръки за
добро изпълнение. Препоръките следва да отговарят на изискванията на ЗОП.
2. Описание и фотографски снимки на стоката която ще се доставя;

На основание чл. 25, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при участие на
обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението
участник, а не към 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.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията се
прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие във връзка с чл. 56, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
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