
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:

NUTS:

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

Минкова;,  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/406.

Доставки

„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури

на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 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 „Образование,

младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново по видове, съгласно

посоченото в Техническата спецификация приложение 1 от документацията 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.

66000 BGN

Община Велико Търново
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

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" Обяснителна записка, която да съдържа

конкретната организация и координация на доставките, материалните и човешките

ресурси за изпълнението им; сроковете и начина на извършването на доставките. В

Техническото си предложение участникът представя информация относно: 2.1

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. 2.2 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. 2.3 Посочване на имената и телефоните на лицата,

които ще отговарят за организацията и координацията на доставките. Офертите в които,

няма обяснителна записка ще бъдат отстранени. 3. 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. 4. Участникът трябва да притежава опит в подобен вид

доставки и да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване

на оферти, доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Участникът трябва

да има изпълнен минимум 1 доставка с еднакъв или сходен предмет. Под сходен предмет

на поръчка се разбират дейности, свързани с доставка заедно или по отделно на

дезинфекционни и почистващи препарати; 5. С цел обезпечаване на доставките,

участникът следва да има на разположение поне 1 (един) собствен, нает или на лизинг

автомобил за целия срок на договора за доставка на продуктите до складовете на

съответните заведения. 6. Участникът в процедурата в Ценовото си предложение, трябва

да предложи цени по всяка номенклатурна единица от ценовата оферта, като

предлаганите препарати трябва да отговарят по вид и опаковка на изискванията на

Възложителя в техническата спецификация. В ценовата оферта трябва да се посочат и

търговските наименования на продуктите, които предлагат. 7. Участниците, които не са

производители на предлаганите препарати, трябва да представят оторизационно писмо

от производителя на препарати, които предлагат за участие в процедурата; На основание

чл. 16г, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП Възложителят запазва правото на участие в настоящата

обществената поръчка за специализирани предприятия или кооперации на хората с

увреждания. В процедурата е допустимо да подават оферти и лица, които не са

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, но съгласно чл.

16г, ал. 9 от ЗОП, офертите на тези лица се разглеждат само ако няма: 1/ участник, за

когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2/ участник,

за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 16г, ал.10 участникът, който е специализирано предприятие или

кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка, при условие

че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или

ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва

подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се

представя информация по реда на чл. 16г, ал.7 от ЗОП.
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Икономически най-изгодна оферта

Формула за определяне на краен коефициент ”К” К = Ц х 50 % + Д х 50 %, където: Ц –

Ценови критерий – показател за предлаганите от Участника единични цени за видовете

дезинфекционни и почистващи препарати и продукти съгласно Техническата

спецификация. На оценка подлежи числото, получено от сбора на предложените

единични цени за видовете продукти съгласно Техническата спецификация. 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: Цmin/ Цn х

100, където, Цmin е най-малкото число, получено от сбора на предложените единични

цени за видовете продукти съгласно Техническата спецификация, а Цn 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: Дmin/Дn х 100, където Дmin е

минималния предложен срок за доставка, а Дn е срокът за доставка, предложен от n-тия

участник. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка"

от документацията.

18/04/2016 17:00

НЕ

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 18.04.2016 г. Съгласно чл.101б,

ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на

19.04.2016 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 предложението: наименование на фирмата,

ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: представяне на

участника; 2. Техническо предложение (по образец) – съдържащо: Срок на валидност на

офертата не по-малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на

офертата; Срок за доставка след заявка /в часове/; Обяснителна записка. 3. Списък на

доставките, които са еднакви или сходни на предмета на поръчка, изпълнени през

последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата. Мин.изискване към т. 5:

доказателство за извършена доставка със сходен предмет (дейности, свързани с доставка

заедно или по отделно на дезинфекционни и почистващи препарати), съгл. изискв. на

чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.

доставка, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен

регистър, в който е публикувана информация за услугата; 4. Декларация за
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

транспортните ср-ва на разположение на у-ника, необходими за изпълнение на

доставките /собствени, наети или на лизинг/ по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП; 5. Декларация по

чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП /представя се в случаите на чл. 16г от ЗОП/; 6. Декларация

за съгласие за съгласие за участие като подизпълнител (съгласно образец 7) ако е

приложимо; 7. Разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати, издадено от

МЗ; 8. Участниците, които не са производители на предлаганите препарати, трябва да

представят оторизационно писмо от производителя на препарати, които предлагат за

участие в процедурата; 9. Ценовото предложение (по образец), съдържащо: -

Възнаграждение за доставката - по единични цени за продуктите съгласно Техническа

спецификация; - Пълна ценова листа и каталог на предлаганите дезинфекционни и

почистващи препарати; Образците към настоящата покана са на разположение на

участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на

обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната

покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез уведомяване на

участниците в писмен вид. От участие в процедурата се отстранява участник чиято

оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Преди

сключване на договор класираният на 1-во място участник представя следните

документи: - док., издадени от компет. орган за удостовер. на обст-вата по чл. 47, ал.1,

т.1 от ЗОП;- декл-ии за липсата на обстоят. по чл.47, ал.5 от ЗОП.

18/04/2016
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