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BG-Велико Търново

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  Велико  Търново,  гр.  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За: Теодора

Минкова;  Кристина  Димитрова,  Република  България  5000, Велико  Търново,  Тел.: 062

619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/289/.

Доставки

„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури
на дирекция ОМДС при Община Велико Търново”

39831000, 39831300, 39831600

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни

В предмета на обществената поръчка се включва доставката на дезинфекционни и
почистващи препарати за нуждите на обектите на ЦСУ и дирекция ОМДС при Община
Велико Търново по видове, съгласно посоченото в приложенията към публичната
покана. Количествата и видовете са съгласно потребностите на Община Велико Търново
и структурите и обектите към ЦСУ и дирекция ОМДС. От избрания за изпълнител може
да бъдат доставяни и други препарати, включени в неговата ценова листа/каталог.
Договорът се сключва за срок от 1 година. Ако преди изтичане на този срок бъде
достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева
без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, договорът се прекратява
предсрочно.

66000 BGN
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NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Община Велико Търново

BG321

1. При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната
законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката,

правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число
противопожарни, технически и др. норми. 2. Участниците задължително представят в
Образец № 2 "Техническо предложение" конкретната организация и координация на
доставките, материалните и човешките ресурси за изпълнението им; сроковете и начина
на извършването на доставките. 3. В Образец № 2 "Техническо предложение”

участникът представя информация относно: 3.1 ангажираност и организация на
материалните и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Подробно се изяснява
системата за работа на участника. Участникът описва организационните си
възможности, методи на работа, гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на
извършването на доставките. 3.2 начин на извършване на доставките. Същият трябва да
гарантира своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в
страната законодателство, качество на извършваната доставка, подходяща за характера и
сложността на обекта организация и координация на целия процес по изпълнението. 3.3

Посочване на имената и телефоните на лицата, които ще отговарят за организацията и
координацията на доставките. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставки на
дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция
ОМДС при Община Велико Търново по вид и количества, съгласно потребностите и
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 5. Договорът се сключва за срок от 1 година. Ако преди
изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66000.00

/шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет,
договорът се прекратява предсрочно.

Икономически най-изгодна оферта

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране
оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена
оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най- много точки след
осредняване на резултатите /точките/ по всеки показател. Участника с най-висок
коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в
зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като
сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА Оценката по всеки
показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може
да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо
относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от
участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата,
получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на
показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на
базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал
най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички
останали участници. Формула за определяне на краен коефициент ”К” К = Ц х 50 % + Д
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

х 50 %, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганите от Участника
единични цени за видовете дезинфекционни и почистващи препарати и продукти
съгласно Приложение 1. На оценка подлежи числото, получено от сбора на
предложените единични цени за видовете продукти съгласно приложението. Най -

изгодно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение е това, което ще има за своя последица най -

малък бюджетен разход. Най доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по
- малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: Ц min/ Ц n

х 100, където, Ц min е най-малкото число, получено от сбора на предложените единични
цени за видовете продукти съгласно Техническата спецификация, а Ц n е числото,

получено от сбора на предложените единични цени на n-тия участник. Д - Срок за
доставка след заявка /в часове/ - най – краткия предложен срок за доставка след заявка
/в часове/ се оценява със 100т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най – краткия предложен срок/ и съответства на
поставените изисквания за изпълнение получава 100 т., а останалите по-малко добри
предложения се оценяват съгласно следната формула: Д min/Д n х 100, където Д min е
минималния предложен срок за доставка, а Д n е срокът за доставка, предложен от n-тия
участник. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-

изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

26/03/2015 17:00

НЕ

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 26.03.2015 г. Съгласно чл.101б,

ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на
27.03.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68,

ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-

малко: 1. Данни за лицето, което прави предлож-то: наименование на фирмата, ЕИК,

седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни
сведения; 2.Техническо предложение съгласно образец; 3.Срок на вал-ст на офертата не
по - малък от 2 /два / месеца, счит. от крайния срок за получаване на офертата; 4.Срок за
изпълнение на поръчката - 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде
достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева
без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 5. Декларация-списък на доставките,
които са еднакви или сходни на предмета на поръчката (доставка заедно или по отделно
на дезинфекционни и почистващи препарати), изпълнени през последните 3 /три/

години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и
получателите, придружен от доказателство/а за извършена/и доставка/и със сходен
предмет. Мин. изискване към т. 5: да имат изпълнен минимум 1 доставка с еднакъв или
сходен предмет; 6. Декларация за транспортните ср-ва на разположение на у-ника,

необходими за изпълнение на доставките/собствени,наети или на лизинг/. Минимално
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

изискване към т.6: да разполагат с минимум 1 транспортно средство за извършването на
доставките; 7.Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 8.

Разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати, издадено от МЗ; Ценово
предложение следва да съдържа: - Възнаграждение за достаката - по единични цени за
продуктите съгласно Техническа спецификация; - Пълна ценова листа и каталог на
предлаганите дезинфекционни и почистващи препарати - Начин на плащане: по банков
път, с платежно нареждане в български лева; - Срок за плащане - до 30 /тридесет/ дни
след подписване на протокол и одобряване на фактурата

26/03/2015
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