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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: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-5951 от дата 30/09/2013
Коментар на възложителя:
Този документ е във връзка с изпълнение на проект "Прилагане на
ефективни инструменти за превенция на горските пожари в община
Несебър”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за
развитие на селските райони по договор с реф. номер 02/226/00302
от 26.04.2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
ул. "Еделвайс" №10
Град
Пощенски код
Страна
гр.Несебър
8230
България
Място/места за контакт
Телефон
общинска администрация - гр.
0554 29339
Несебър
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail
Факс
kdnikolova@abv.bg
0554 29376
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.nessebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извършване на доставка на средства за наблюдение и комуникация,
специализирано оборудване за 6 противопожарни депа и защитни
средства за групи за гасене на горски пожари, по проект
„Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските
пожари в община Несебър”, финансиран по мярка 226
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор
с реф. номер 02/226/00302 от 26.04.2013 г.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
44482000
Осн. предмет
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Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Доставка на средства за наблюдение и комуникация, специализирано
оборудване за 6 противопожарни депа и защитни средства за групи
за гасене на горски пожари на обща стойност 55362,40 лв. без
ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 55362.40 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Несебър

код NUTS:
BG415

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания относно техническите възможности и/или
квалификацията:
1. кандидатът да има опит в поне една от следните дейности:
1.1. доставка на комуникационно оборудване и/или средства за
наблюдение;
1.2. доставка на средства за пожарогасене;
1.3. доставка на защитни средства за пожарна защита или
еквивалентна;
доказателство: справка декларация за извършени доставки в поне
една от посочените области за последните три години (2010, 2011,
2012).
2. да има поне 3 изпълнени договори, придружени с референции за
добро изпълнение, сходни с предмета на настоящата поръчка за
последните три години (2010, 2011, 2012 г);
доказателство: заверени копия на поне 3 договора и препоръки за
добро изпълнение към тях,
3. експерт по противопожарна безопасност с професионален опит
поне 3 години по едно следните направления „Пожарогасителна
дейност” или „Държавен противопожарен контрол”, да бъде
дипломиран магистър инженер.
доказателство: автобиография, заверено копие на диплома за
придобита квалификационна степен или еквивалент, заверено копие
на трудова и/или осигурителна книжка доказваща професионалния
опит;
4. Кандидатът да има внедрена система за управление на
качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентна.
доказателство: заверено копие на сертификат за въведената
система за качество по ISO 9001:2008 или еквивалент, валиден за
2013 година
Минимални икономически и финансови изисквания
1. Минимален оборот от дейността на кандидата за последните три
години (2010, 2011, 2012) в зависимост от датата на която
кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си
– 166 000 лева без ДДС. Изискването за представяне на
доказателства за три години не важи за фирми, които нямат към
момента на подаване на офертата три години от регистрацията си,
като същите представят доказателства за толкова финансови години
колкото са изтекли от регистрацията им. В случай, че участникът
УНП: 99646684-5e7a-45f1-a62d-a4d1b419c2ce
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участва като обединение/консорциум, изброените по-горе
изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като
цяло.
Документ за доказателство: заверено копие от баланса и отчета
за приходите и разходите на фирмата за последните три финансови
години (2010, 2011, 2012) или еквивалент съгласно националните
счетоводни стандарти в съответното законодателство по
регистрацията на участника, в зависимост от датата на която
участника е учреден или е започнал дейността си. Представя се
копие на ОПР и баланси заверено от управителя с гриф „вярно с
оригинала”.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценяването на офертите се извършвана по критерия за
икономически най-изгодна оферта, като на първо място се класира
участникът, на който офертата е оценена най-високо.
Изискване към офертата на кандидатът:
1) цена за доставка на оборудването – с тежест в общата оценка –
70%;
2) срок за доставка на оборудването (мин. срок 35 календарни
дни, а макс. срок 60 календарни дни) – с тежест в общата оценка
30%;
Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз
основа на оценка на офертите по следната методика за оценка:
Предложената от кандидата цена за изпълнение на поръчката –
максимален брой точки – 70 т.
Система за определяне на точките:
1) Кандидатът предложил най-ниска цена получава максимален брой
точки. Точките на останалите кандидати се определят по следната
формула:
КЦ = Най-ниската предложена цена________ х максималния брой
точки
Предложената от съответния кандидат цена
Предложеният от кандидата срок за изпълнение на поръчката –
максимален брой точки – 30 т.
2) Кандидатът предложил най-кратък срок получава максимален брой
точки. Точките на останалите кандидати се определят по следната
формула:
КС =Най-кратък предложен срок__________ х максималния брой
точки
Предложен от съответния кандидат срок
Комплексната оценка се формира по следната формула: О = КЦ +
КС ,
където О е комплексната оценка получил всеки кандидат, КЦ е
оценката, която ще получи всеки кандидат за дадената от него
цена, а КС е срокът за изграждане на съоръженията. За класиран
на първо място и спечелил конкурса се обявява кандидатът получил
най-голям брой точки в комплексната оценка.
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/10/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
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на посочения интернет адрес или друго:
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, са
публикувани и са на разположение на заинтересованите лица в
електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на
Възложителя – община Несебърhttp://www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/10/2013 дд/мм/гггг
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