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Версия за печат

BG-гр.Момчилград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Момчилград, ул. 26 - декември № 12, За: Мехмед Мехмед, България 6800,

гр.Момчилград, Тел.: 03631 7853, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849

Място/места за контакт: Община Момчилград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-

pokani.

Доставки

„Доставка на употребявана сметосъбираща кола за нуждите на Община Момчилград "

Употребяваната сметосъбираща кола /сметосъбирач/ трябва да отговаря на следните
минимални технически изисквания: а/ Двигател – дизелов; б/ Брой оси - 2; в/

Бункерно тяло - общ полезен обем - 8м3; г/ Еколог. класификация: мин EURO 4; д/

Повдигач за контейнери - тип куки, подходящ за повдигане и изпразване на кофи -

120 л. (EN 840-1:2004); 110 л. (БДС 2587:1988) и контейнери /бобри/ 1 100 л. (EN 840-

3:2004); е/ волан - ляво разположен

34144511

Описание:

Сметосъбирачни камиони 

1 / един/ брой, употребявана сметосъбираща кола.

60000 BGN

гр.Момчилград
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NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

BG425

1. Дейностите по обхвата на настоящата поръчка следва да бъдат извършени за срок
30 календарни дни от датата на сключване на договора.; 2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ :

2.1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице

следните обстоятелства: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,

за:- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по

чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; - за участие в организирана престъпна група по

чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл.

194 - 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 -

252 от Наказателния кодекс; б/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани
лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата

организация; в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.; 2.1.2. Изискванията по

буква „а” по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47 ал.4 от
ЗОП;2.1.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на

обстоятелствата по т. 2.1.1. по-горе с декларация. ; 2.1.4. 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, т. 1, б. «а» - «д» от ЗОП, ( т. 2.1.1, «а» по-горе), а по
отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация.; 3.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОФЕРТИТЕ - Всяка оферта трябва да съдържа следната
информация и приложения:3.1.Представяне на участника (Приложение №1),

включващо: Посочва се ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/
или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен,
за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения

копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващия.; 3.2. Декларация за липса на

обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от Закона за обществените поръчки -
Приложение №2. В декларацията се включва и информация относно публичните

регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган,
който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът

е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя.; 3.3. Ценово предложение – Приложение №3 . Ценовото предложение

се подготвя съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен
носител в един оригинал.; 3.3.1. Цената трябва да бъде посочена в български лева, с

точност до втория знак след десетичната запетая.; 3.3.2. Оферираната от участника
цена включва всички налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими
разходи за доставка до склад на Възложителя.; 3.4. Техническо предложение -

Приложение № 4. - следва да съдържа, като минимум изискуемата по образеца
информация – приложени документи: задължително фотографски снимки на

предлаганата кола, ако има сервизна книжка и инструкции за експлоатация.; 3.5.
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 5. Декларацията се изготвя
по приложения към настоящата документация образец.;3.6. Проект на договор –

Приложение № 6. Подписва се и се подпечатва само последната страница, без да се
попълва.; 3.7. Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен

носител в запечатан непрозрачен плик.; 3.8. В случай, че някоя част от офертата има
конфиденциален характер (по отношение на технически или търговски тайни, с

изключение на случаите по чл.44 от ЗОП), следва да представят декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Най-ниска цена

12/05/2015 17:00

НЕ

І. Приложенията и указанията за участие към настоящита покана са публикувани в

профил на купувача - раздел "публични покани" - http://www.momchilgrad.bg/profil-na-
kupuvacha/publichni-pokani на официалния сайт на Възложителя; ІІ. 3.9. Върху плика

участникът изписва: точното наименование на поръчката дадено от Възложителя и
посочват валидни - адрес за кореспонденции, телефон и по възможност факс и

електронен адрес.; 3.10. Офертата следва да бъде представена на Възложителя –

Община Момчилград, гр.Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12 до 17: 00 часа
на 12.05.2015 г. 3.11. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен

представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 3.12.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
същите са за негова сметка. 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. 3.13. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на
офертата на адреса и в срока определен от него. 3.14. Оферта, представена след

изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в

плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща

неотворена на кандидата и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 3.15.
Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и подпечатани

от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно,

което трябва да придружава офертата, за документи, които могат да бъдат
подписвани и подпечатвани от него. 3.16. Срок на валидност на офертите минимум

60 дни от датата на представяне на офертите. 3.17. Не се допуска представяне на

варианти на офертата. 3.18. Отваряне и ред за разглеждане на офертите: 3.18.1.
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Офертите ще бъдат отворени и разглеждани от назначена със Заповед на

Възложителя комисия, на 13.05.2015 год. от 12:00 часа в Община Момчилград,

гр.Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12. 3.18.2. Ред за разглеждане на
офертите. Назначената от възложителя комисия извършва последователно следните

действия: 3.18.2. 1. В указаните в публичната покана дата, час и място отваря

офертите, при отварянето на офертите могат да присъстват участниците в
обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и

представители на средствата за масовоосведомяване и други лица при спазване на

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето; 3.18.2. 2.

Оповестява ценовите предложения; 3.18.2. 3. Предлага на един от присъстващите
представители на участниците да подпишат техническите и ценовите предложения

на другите участници. 3.18.2. 4. Продължава работа без присъствие на външни лица с

проверка на комплектността на офертите и съответствието им с криериите за подбор

и други изисквания на Възложителя. 3.18.2.5. При констатиране на несъответствия с
изискванията на Възложителя се отстранява съответния участник. 3.18.2. 6.

Разглежда техническото предложение за съответствие с образеца и изискванията на

Възложителя. Отстранява участниците с несъответстващи предложения. 3.18.2. 7.
Комисията оценява постъпилите оферти съогласно методиката определена от

Възложителя. 3.18.2. 8. Комисията не прилага разпоредбите на чл.68, ал.8, ал.9 и

ал.11 и чл.70 от ЗОП 3.18.2. 9. Изготвя протокол и го предоставя за утвърждаване на

Възложителя. 3.19. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на
настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава

осма „а“ от Закона за обществените поръчки.
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