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Обявление за поръчка
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Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наим енование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование: Община Момчилгра
д

Национален регистрационен номер: 000
235984

Пощенски адрес: у
л. 26-тидекември № 12
Град: М
омчилград

код NUTS: BG425

Пощенски код: 68
84

Държава: Бъл
гария

Лице за контакт: и
нж. Севдалин Огнянов

Телефон: +
359 888608668/+359 3631-7854

Електронна поща: obs
htina@mg.link.bg

Факс: +3
59 3631-7849

Интернет адрес /и
Основен адрес: (URL) w
ww.momchilgrad.bg.
Адрес на профила на купувача: (URL) http:/
/www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html

I.2) Съвм естно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: Н
Е

I.3) Ком уникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): h
ttp://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html..
Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ(URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939876&mode=view
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II.1.1) Наименование: „Доставка н
а 100 броя контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци.”
II.1.2) Ос новен CPV код : 349
28480

Референтен номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки
II.1.4) Кратко опис ание:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка 100 броя контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци.
Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
• 34928480 – Контейнери и кофи за отпадъци и смет.
II.1.5) Прогнозна обща с тойнос т 2
Стойност, без да се включва ДДС: 7000
0.00

Валута: BG
N

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на
динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относ но обос обените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не
Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование : 2

Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1

34928480

Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Мяс то на изпълнение
код NUTS: 1

BG425

Основно място на изпълнение:

Република България, Област Кърджали, Общ.Момчилград
II.2.4) Опис ание на общес твената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на 100 броя контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

ДА

Име: Орган
изация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката Тежест: 30
Име: Срок за из
пълнение на обществената поръчка. Тежест: 20
Тежест: 21

50

II.2.6) Прогнозна с тойнос т
Стойност, без да се включва ДДС: 70000.0
0

Валута: B
GN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителнос т на поръчката, рамковото с поразу мение или динамичната с ис тема за поку пки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относ но ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2 )
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относ но вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относ но опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относ но електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: Н
Е
II.2.13) Информация относ но с редс тва от Европейс кия с ъюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
II.2.14) Допълнителна информация:

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939876&mode=view
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III.1) Условия за участие
III.1.1) Годнос т за у пражняване на профес ионалната дейнос т, включително изис квания във връзка с впис ването в профес ионални или търговс ки регис три
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономичес ко и финанс ово с ъс тояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: Н
Е
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Няма минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.
III.1.3) Техничес ки и профес ионални възможнос ти
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: Н
Е
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

А) Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена наймалко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под доставка в обхвата на поръчката следва да се разбира доставка на контейнери тип „Бобър“ или еквивалентни
контейнери за събиране на отпадъци и смет или други еквивалентни или сходни доставки.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В
„Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Б) Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за
управление на качеството с предметен обхват в областта на доставката:
- Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO
14001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
- Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO
9001:2015 с или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други
доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

А) Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена наймалко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под доставка в обхвата на поръчката следва да се разбира доставка на контейнери тип „Бобър“ или еквивалентни
контейнери за събиране на отпадъци и смет или други еквивалентни или сходни доставки.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В
„Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Б) Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за
управление на качеството с предметен обхват в областта на доставката:
- Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO
14001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
- Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO
9001:2015 с или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други
доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
III.1.5) Информация относ но запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение: Н
Е
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Н
Е

III.2) Условия във връзка с поръчката 2
III.2.1) Информация относ но определена профес ия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: Н
Е
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) У с ловия за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнението на поръчката е съгласно проекта на договора.
2. Гаранцията за изпълнението на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора
със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30
календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите.
III.2.3) Информация относ но перс онала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ

Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV .1.1)Вид процеду ра:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV .1.3) Информация относ но рамково с поразмение или динамична с ис тема за поку пки

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939876&mode=view
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Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ
IV .1.4) Информация относ но намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ
IV .1.5) Информация относ но договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ
IV .1.6) Информация относ но електронния търг
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV .1.8) Информация относ но Споразу мението за държавни поръчки (GPA )
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не
IV.2) Адм инистративна информ ация

IV .2.1) Предишна пу бликация относ но тази процеду ра 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV .2.2) Срок за полу чаване на оферти или на заявления за у час тие
Дата: 2
6/11/2019(дд/мм/гггг) Местно време: 16:00(чч:мм)
IV .2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за у час тие на избраните кандидати 4
Дата:
IV .2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за у час тие: 1

BG

IV .2.6) Минимален с рок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV .2.7) У с ловия за отваряне на офертите
Дата: 2
7/11/2019(дд/мм/гггг) Местно време: 12:00(чч:мм)
Място:

Заседателната зала на Общиски съвет на общ. Момчилград, адрес: град Момчилград, ул. 26-ти септември № 12
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информ ация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информ ация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информ ация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния
интернет адрес на Община Момчилград: http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html..
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към
услугите, предмет на поръчката, както следва:
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939876&mode=view
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Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са: изискванията по чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС /
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС .
Обстоятелствата по т.8 се декларират чрез попълване на Част ІІІ, раздел Г: „СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА
ИЗКЛЮЧВАНЕ“ в еЕЕДОП.
4. Участниците задължително да отговарят на изискванията на чл. 55, ал. 1, т. 1- 5 от ЗОП
VI.4) Процедури по обжалване
V I.4.1) Орган, който отговаря за процеду рите по обжалване
Официално наименование: Ком
исия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул
. Витоша № 18
Град: С
офия

Пощенски код: 1
000

Държава: Бъ
лгария

Електронна поща: cpcadmin@
cpc.bg

Телефон: +3
59 29884070

Интернет адрес: (URL) h
ttp://www.cpc.bg

Факс: +359 29
807315

V I.4.2) Орган, който отговаря за процеду рите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

V I.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
V I.4.4) Слу жба, от която може да бъде полу чена информация относ но подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/10/2019(дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони
1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2

в приложимите случаи

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939876&mode=view
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намаляване на срока за получаване на оферти
13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939876&mode=view
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