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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-59А от дата 02/12/2014
Коментар на възложителя:
Дезинсекция, дезакаризация и дератизация в община Монтана през
2015 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Монтана,
Адрес
ул. Извора №1
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
096 394262
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Деян Димитров
E-mail
Факс
montana@montana.bg
096 588391
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
Предмет на поръчката е "Дезинсекция, дезакаризация и дератизация
в община Монтана през 2015 г." и включва обработки и мониторинг
на административни сгради, тревни площи и пясъчници,
декоративната растителност, улици и дворове, кофи и контейнери
за смет и площадките около тях.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
90670000
Осн. предмет

УНП: 601d42eb-7f5f-4784-b6f6-e853f7e9f38f

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
I. Ежемесечни обработки и мониторинг на:
Административна сграда и барче на Община Монтана;
Административни сгради на 13 броя кметства и 10 броя кметски
наместничества в община Монтана;
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Монтана;
Обединен детски комплекс, Радиоцентър „Канал М” и Отдел „Местни
приходи”.
II. Мащабни обработки:
1. Обработка срещу кърлежи на тревни площи и открити пясъчници в
детски площадки в град Монтана - 2 бр.
2. Обработка срещу дървесни вредителина декоративната
растителност в град Монтана – 2 бр.
3. Обработка срещу бълхи на улици и дворове и срещу кърлежи на
тревните площи на два квартала на гр. Монтана – 2 бр.
4. Обработка срещу мухи на кофи и контейнери за смет и
площадките около тях в град Монтана и кварталите му – 3 бр.
5. Обработка срещу комари в град Монтана и кварталите му – 3 бр.
Прогнозна стойност до 79 000 лв. с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 79000 Валута: BGN
Място на извършване
град Монтана и административни сгради в 23 села на Община Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът в поръчката трябва да разполага с необходимите
професионална квалификация, технически средства и практически
опит в областта на ДДД-дейностите. За целта е необходимо същият
да представи доказателство за техническите си възможности и
квалификация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП:
1. Участниците трябва да извършват дейността, предмет на
настоящата публична покана, като специализирана фирма,
извършваща дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности, съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г.
на Министерство на здравеопазването и да са вписани в съответния
регистър. Представя се документ за вписването на участника в
„Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и
дератизация”, съгласно чл. 21 на Раздел V от Наредба
№3/24.01.2005 г. на МЗ.
2. Участниците трябва да разполагат с високоефективна техника,
необходима за изпълнението на предмета на поръчката. За
доказване на техническата си обезпеченост, участниците
представят списък с техниката, включващ най-малко:
- Ръчни пръскачки – минимум броя на персонала по т.3 по-долу;
- Гръбни моторни пръскачки – минимум 4 броя;
- Генератор за мащабни обработки – минимум 1 брой;
- Генератор за студен аерозол /ULV/ – минимум 1 брой;
- Термогенератор за топъл аерозол – минимум 1 брой;
- Леки автомобили – минимум 4 броя;
- Автомобил с повишена проходимост – минимум 1 брой.
3. Участниците следва да разполагат с ръководни и технически
лица, притежаващи необходимата квалификация за извършване на
услугата, включително лицата, които отговарят за контрола на
УНП: 601d42eb-7f5f-4784-b6f6-e853f7e9f38f
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качеството. Участниците са длъжни да представят Списък на
техническите лица, включващ най-малко:
- Ръководител – минимум 1 (едно) лице, което притежава
удостоверение от НЦЗПБ за правоспособност за ръководител на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности;
- Изпълнител по ДДД дейности – минимум 10 (десет) лица, които да
притежават удостоверение за правоспособност за изпълнител на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности;
- Изпълнител по ДДД дейности - минимум 2 (две) лица, които да
притежават удостоверение от НЦЗПБ за ДДД мероприятия на открити
и закрити детски площадки и пясъчници
- Отговорник по контрола на качеството - минимум 1 (едно) лице;
Забележка: Отговорникът по контрола на качеството може да е от
Изпълнителите по ДДД дейности.
Техническите лица се доказват с Удостоверение и справка актуално
състояние на всички действащи трудови договори, издадена от НАП.
4. Участникът да има внедрена система за управление на
качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент.
5. Да е изпълнил минимум 5 (пет) договори с предмета на
публичната покана. Представя се списък с договорите, изпълнявани
от участника през последните до 3 (три) години назад, който
включва вид на извършените работи, период на изпълнение,
стойност, възложител/ клиент. Списъкът с изпълнените договори
следва да е придружен от референция/препоръка от възложителите /
клиентите за всеки от договорите.
6. Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална
отговорност” – представя се заверено от участника копие.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Показател: Организация на работата и график на обработките:
тежест 40
1.1. Подпоказател: Организация на работата: тежест 20
1.2. Подпоказател: График на обработките: тежест 20
2. Показател: Предложена цена за изпълнение на услугата: тежест
60
Срок за получаване на офертите
Дата: 12/12/2014 дд/мм/гггг

Час: 13:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. Представяне на участника - по образец.
2. Заверено от участника копие от документ за регистрация или
EИК или друг регистрационен еквивалентен документ, съгласно чл.
23 от ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец, а когато
участникът е физическо лице - заверено копие от документ за
самоличност.
3. Документ за вписването на участника в „Регистър на лицата,
извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно
Наредба №3 / 24.01.2005 г. на МЗ, Раздел V - регистър и контрол,
чл. 21, Приложение № 4 - заверено от участника копие.
4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
УНП: 601d42eb-7f5f-4784-b6f6-e853f7e9f38f
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- по образец.
5. Нотариално заверено копие на договора за обединение (в случай
на обединение).
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените
поръчки за липса на свързаност - по образец.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете дейности
от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители (ако е приложима) - по образец.
8. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е
приложима) – по образец.
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени
изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена
на труда - по образец.
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане
клаузите на проекта на договор - по образец.
11. Пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай че
нямат представителни функции.
12. Списък на договорите с предмет настоящата поръчка,
изпълнявани от участника през последните до 3 (три) години или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си, считано от крайния срок за подаване на
оферти. Попълва се и се представя референция/ препоръка за добро
изпълнение на всеки от договорите;
13. Списък на разполагаемото техническо оборудване, необходимо
за изпълнение на поръчката.
14. Списък на лицата, които ще участват при изпълнение на
поръчката, придобили правоспособност за дейности по ДДД, вкл.
лицата, които отговарят за контрола на качеството, придружен от
документи, удостоверяващи придобитата правоспособност на
ръководителя и на лицата, които ще участват при изпълнение на
поръчката.
15. Списък на биоцидните препарати, които ще бъдат използвани
при извършване на обработките, придружен от:
- Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат за всеки
от продуктите, които ще използват;
- Информационен лист за безопасност за всеки от продуктите,
които ще се използват.
16. Валиден сертификат за въведена система на управление на
качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.
17. Заверено копие от валидна застраховка „Професионална
отговорност”.
18. Други (по преценка на участника).
19. Техническо предложение - по образец.
20. Ценово предложение (по образец). Предлаганата цена за
обработка включва всички разходи по изпълнението на поръчката.
Когато в цената не е вкл. ДДС и участника не е регистриран по
ЗДДС, фактът на регистрацията и начисляването на данъка не се
отразява на крайната цена.
Копия на документи, описани в "Изисквания за изпълнение на
поръчката" на настоящата покана, се прилагат в офертата с гриф
„Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на
участника.
Офертата се депозира в деловодството на Община Монтана на адрес
град Монтана 3400, ул. „Извора” № 1. Съгласно чл. 101б, ал. 1,
т. 6 от ЗОП, отварянето на представените оферти ще се извърши на
УНП: 601d42eb-7f5f-4784-b6f6-e853f7e9f38f
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12.12.2014 г. от 15:00 часа в сградата на Община Монтана, при
условията на чл. 68,ал. 3 от ЗОП.
Образците към настоящата покана са на разположение на
участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на
офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който
се посочва: наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/12/2014 дд/мм/гггг
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