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BG-с. Ценово
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър
Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail:
obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002
Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
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»
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45223220
Описание:
Други конструкции
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка на 1 брой нова мобилна сцена със следните технически параметри:
ПОДИУМ: Площ: 60 м2 Височина: 0.70 м Товароносимост: 200 кг/м2 Форма:
правоъгълник/квадрат Елемент за изграждане: плоскост: дървесна,
износоустойчиво покритие, противохлъзгащо, лесно за почистване ОСНОВА
(СКЕЛЕТ): Стоманени/алуминиеви разглобяеми елементи за мобилно пренасяне и
сглобяване. Защитени срещи атмосферни влияние. Стълба за достъп до подиума с
парапет ПОДГОТОВКА ЗА БРАНДИРАНЕ: Механизми за закрепване на рекламни
материали (винил, плоскост) на фронт, страни и гръб на сцената.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
48566 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
с. Ценово, община Ценово, област Русе, ул. "Цар Освободител" № 66
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NUTS:
BG323
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
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. 2. Срок на
валидност на офертата не може да е по-малък от 120 дни. 3. Критерият за оценка на
офертите е “икономически изгодна оферта” 4. Адрес за предоставяне на офертите:
Община Ценово, област Русе, Ул. „Цар Освободител” № 66, 7139 с. Ценово 5.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 5. 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. 5.2. 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. 5.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът,
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012842&__utma=235771153.144...

6.3.2013 г.

Съдържание на документ

страница 3 от 3

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.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
„Икономически най-изгодна оферта” по следните показатели: А - Предложена цена
- 60 точки 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
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
18/03/2013 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Образците на документи, указанията, минималните изисквания към участниците и
техническите спецификации може да намерите на страницата на Община Ценово
http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
18/03/2013
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