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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: 92-00-267 от дата 17/01/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
община Несебър
Адрес
ул."Еделвайс"№10
Град
Пощенски код
Страна
Несебър
8230
България
Място/места за контакт
Телефон
отдел "Правно обслужване"
0554 29362
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Митошка Великова
E-mail
Факс
opnessebar@abv.bg
0554 29362
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.nesebarinfo.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Охрана на общински имоти със СОТ техника.Процедурата има за цел да
се избере изпълнител за извършване на охрана на обектите на община
Несебър от противоправни посегателства върху тях за срок на
договора - две години от датата на подписване.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79711000
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
приблизително осемдесет /80/ обекта на територията на община
Несебър
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
територията на община Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Оферта може да подава всяко заинтересовано лице,което отговаря на
следните изисквания:
1.Кратко представяне на участника; 2.документ за регистрация на
участника или копие от ЕИК по Булстат - за юридическите
лица;3.лиценз за извършване на частна охранителна дейност съобразно
чл.5,ал.1,т.2 от ЗЧОД/лиценза следва да е валиден и участника да не
е в процедура по отнемането му/;4.лиценз от КРС/Комисия за
регулиране на съобщенията/ за селищата на община Несебър по
приложения списък;5.за доказване на техническите възможности следва
да се предтави - описание на образователната и профисионалната
квалификация на ръководните служители на участника,които ще
отговарят за извършване на услугата - заверени копия;списък на
основните поръчки,извършени през последните две години, с цена,
срокове и клиенти;6.участника да разполага с минимум три патрулни
автомобила - доказва се с талони на автомобилите и с разпечатка на
GPS устройствата за 15 дни назад.; 7.техническо и ценово
предложение на участника - по образец
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерии за оценка на постъпилите предложения и начин за
определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението:
І. Технически критерии, максимални точки – 70
включващи:
- време за реакция при кризисни ситуации в минути
за всяко
населено място , съгласно приложен списък – 40т. /К1/
- срок за подмяна на дефектирани устройства в дни – 30т. /К2/
ІІ Финансови критерии, максимални точки - 30
включващи:
- предложената единична цена за охраняван обект – 30т. /К3/
Методика за оценка на предложенията по техническите и финансови
кретерии:
Време за реакция за отстраняване на възникнали повреди в кризистни
ситуации в минути /К1/– максимално 40 точки, определени по
следната формула:
Нр = Вmin х 40 /Вк
Където:
Вmin – най-краткото време за реакция;
Вк – време на кандидата;
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Нр – точки получени от всеки кандидат.
Пояснение: К1 ще се изчислява като сбор от всички дадени стойности
разделени на броя на населените места.
Срок за подмяна на дефектирани устройства в дни /К2/ – максимално
30 точки, определени по следната формула:
Ср = Срmin х 10 /Срк
Където:
Срmin – най-къс срок за изпълнение;
Срк –
срок на кандидата;
Ср – точки получени от всеки кандидат.
ІІ.Финансови/ценови/ критерии - максимално 30 точки:
Предложената единична цена на охраняван обект /К3/ - максимално 30
точки.
Оценката се извършва, като на най-ниската предложена единична цена
се дават 30 точки, а на всяка следваща по формулата:
Оц = Цmin х 30 /Цк
Където:
Цmin – най-ниско предложената единична цена;
Цк – единичната цена на кандидата;
Оц – точки получени от всеки кандидат.
Общата оценка /ТО +ФО/ е равна на сбора от К1+К2+К3.
Максимален брой точки 100.
Оферта получила най-много точки се класира на първо място.
Срок за получаване на офертите
Дата: 28/01/2013 дд/мм/гггг

Час: 10:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на
Възложителя. Участник,който не приложи изисканите документи, не е
попълнил точно даденият образец ще бъде отстранен от
процедурата.Всички документи се слагат в непрозрачен плик с надпис:
от участник /адрес и телефон за връзка/, предмет на обществената
поръчка/изписва се предмета на обществената поръчка/; до: отдел
"Правно обслужване" и се входират в ЦАИО №1,гише №1 на община
Несебър.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/01/2013 дд/мм/гггг
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