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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00019
Поделение: ________
Изходящ номер: ЗОП-42А от дата 30/06/2014
Коментар на възложителя:
Доставка на битови препарати и дрехи по Проект на Община Монтана
"Комплекс за здравни и социални услуги (КЗСУ) "Св. Мина",
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.12-0002-СООО1, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Монтана
Адрес
ул. "Извора" №1
Град
Пощенски код
Монтана
3400

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Община Монтана
096 394262
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Ицина; Деян Димитров
E-mail
Факс
montana@montana.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.montana.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.montana.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка на битови препарати и дрехи” в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Периодична доставка на дезинфекционни,
перилни и миещи препарати
Обособена позиция 2: Периодична доставка на дрехи, обувки,
спално бельо и пелени за еднократна употреба
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 2d0f5bb8-face-4cf4-91fc-7cc2989172c6

Осн. код
39831000

Доп. код (когато е приложимо)
1

Партида: 00019

Доп. предмети

РАЗДЕЛ ІII

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

33761000
33711430
18411000
18230000
18310000
18813300
39512000
33751000

Kоличество или обем
Доставка на стоки, съгласно приложено Техническо задание.
Прогнозна стойност
(в цифри): 17500 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Оферти могат да подават български или чуждестранни физически или
юридически лица, включително техни обединения, които отговарят
на изискванията, регламентирани от ЗОП.
Участникът трябва да има реализиран общ оборот без ДДС през
последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в
размер не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди ) лева за
Обособена позиция 1: „Периодична доставка на дезинфекционни,
перилни и миещи препарати” и 37 500 (тридесет и седем хиляди и
петстотин) лева за Обособена позиция 2: „Периодична доставка на
дрехи, обувки, спално бельо и пелени за еднократна употреба”.
Участниците предават предложенията си в непрозрачен плик с
ненарушена цялост, който съдържа:
1. Оферта - по образец;
2. Декларация чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ и ал. 5, т. 1
от ЗОП- по образец;
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 5, т. 2 от ЗОПпо образец;
4. Декларация за регистрация по закона за търговския регистърпо образец;
5. Декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран
от участника - по образец;
6. Декларация за участие на подизпълнители- по образец;
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- по
образец;
8. Декларация за приемане условията в проекта на договора - по
образец;
9. Предложение за изпълнение на поръчката - по образец
10. Ценово предложение - по образец, поставя се в непрозрачен
плик с надпис "Ценово предложение" и Обособената позиция, за
която се отнася;
Върху плика трябва да бъде написано името и адреса на участника
и надпис: За обществена поръчка: „Доставка на битови препарати и
дрехи” и обособените позиции, за които участва.
Желаещите да участват в обществената поръчка, възлагана по реда
на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на публична
УНП: 2d0f5bb8-face-4cf4-91fc-7cc2989172c6
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покана подават лично, чрез упълномощено лице или по пощата
офертите си в деловодството на Община Монтана, адрес: гр.
Монтана 3400, ул. „Извора” № 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до
17:00, най-късно до часа и датата, посочени в публичната покана
в Портала на обществените поръчки.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им
относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната
формула:
КОФ = СД+Ц
Показателите и относителната им тежест за определяне на
комплексната оценка:
Срок на доставка (СД) - 40 точки
Цена (Ц) - 60 точки
До оценка по технически показатели се допускат само оферти,
които съответстват на условията за изпълнение на предмета на
поръчката от документацията за участие.
Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:
Срок на доставка (не повече от 7 работни дни и не по-малко от 1
ден)
Оценката се определя съгласно формула: СД = CДmin/CДсъотв х 40,
където:
CДmin - най-краткия измежду всички оферти предложен срок на
доставка;
CДсъотв - срок на доставка, предложен в оценяваната оферта.
Цена
Оценката се определя съгласно формула:
Ц = Цmin /Цсъотв. х 60
Където:
Цmin - най-ниската измежду всички оферти предложена цена за
изпълнение на поръчката
Цсъотв. - предложена цена в оценяваната оферта
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/07/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 14:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/07/2014 дд/мм/гггг

УНП: 2d0f5bb8-face-4cf4-91fc-7cc2989172c6
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