ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП
цел избор на изпълнител за

„Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци за нуждите на Община Брезово.”
1. Възложител
Възложител на настоящата поръчка е Община БРЕЗОВО.
Адрес: гр.Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25
2. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е доставка на специализиран автомобил за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.
3. Прогнозна стойност на поръчката
Прогнозната стойност на поръчката е 65 999 лева.
Предложената от участниците цена трябва да е с включени разходи по
доставката.
Предложената от участниците цена не следва да надвишава посочената
прогнозна стойност.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за
изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност.
4. Място на доставка
Доставката трябва да се извърши до адреса на Възложителя.
5. Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 работни дни от подписване на
договорът.
6. Срок и начин на плащане
Възложителят ще извърши плащането чрез акредитив.
7. Изисквания към кандидатите
а) Кандидатите трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон и
да бъдат специализирани фирми с предмет на дейност в областта на доставките на
сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили.
б) Кандидатите трябва да имат оборот от договори за доставка сметосъбиращи и
сметоизвозващи автомобили общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.)
в размер на минимум 60 000 /шестдесет хиляди/ лева без ДДС.
в) Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на
изпълнение договори за доставка на сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили за
последните 3 години , включително стойностите, датите и получателите. Справката
трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката
договори. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на

договора, периода на изпълнение. Референциите задължително трябва да имат изходящ
номер съгласно внедрената деловодна система на издателя.
Кандидатът трябва да е изпълнил на минимум един договор за доставка
насметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили.
г) Участникът да има собствена или наета сервизна база за гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на специализирани сметосъбиращи и сметоизвозващи
автомобили за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали
неизправности по време на експлоатация.
д) Участникът да представи сертификати, издадени от акредитирани институции
или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на
автомобилът със съответните спецификации или стандарти.
е) Участникът да представи описание и задължителен снимков материал на
базовия автомобил и сметосъбиращата надстройка.
8. Гаранции
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди
подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер
на 3% от стойността му, депозирана при Възложителя чрез:
а) вноска в брой в касата на Община Брезово;
б) превод по банкова сметка на Община Брезово
IBAN: BG27STSA93003301155693;
BIC: STSABGSF,
Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски
9. Критерий за възлагане
Оценката на офертите ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна
оферта”.
Няма да бъде разгледана ценовата оферта на кандидат, които не отговаря на
изискванията по т.7.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за
изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил гаранционен срок
по-малък от минимално изискуемия.
10. Други
При сключване на договора определеният изпълнител представя документи,
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,
ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

