КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЗА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ,
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА
СИСТЕМА ЗА 2015 Г. В ЗОНАТА НА ГКПП КУЛАТА, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП
ЗЛАТАРЕВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО и ГКПП
СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД“
Обществената поръчка е с четири отделно обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в
зоната на ГКПП Кулата, общ. Петрич”;
Обособена позиция №2 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в
зоната на ГКПП Златарево, общ. Петрич”;
Обособена позиция №3 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП
Илинден, общ. Хаджидимово”.
Обособена позиция №4 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в ГКПП Станке
Лисичково, общ. Благоевград”.
Обект на поръчката – услуга.
Код съгласно номенклатурата по CPV: 90611000-3; 90612000-0; 90620000-9;
90630000-2; От 90400000-1 до 90743200-9 (с изключение на 90712200-3)
Мотиви за избор на процедурата: услугата е с прогнозна стойност под 66 000
лева без ДДС и източник на финансиране от държавния бюджет.
Прогнозна стойност на поръчката: 60 600 лева без ДДС.
Критерий за оценка – най-ниска цена.
Място на изпълнение на поръчката – зоната на ГКПП Кулата, общ Петрич, ГКПП
Златарево, общ. Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково,
общ. Благоевград.
Срок за изпълнение на поръчката – една година.
Пълно описание на поръчката: Поръчката е с четири отделно обособени
позиции. При изпълнение на поръчката, следва да се извършват дейности: по
почистване на сняг, събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци;
поддържане на зелената система, включително косене на тревата, извозване на
окосената трева, резитба на декоративни храсти; машинно миене; зимно почистване
на улици, алеи и паркинги, включително трасето на републиканската
инфраструктура; почистване, ръчно и машинно метене в зоната на ГКПП; събиране,
транспортиране и депониране на отпадъците,
измиване, дезинфекциране и
поддържане на чистотата в тоалетните за обществено ползване, осигуряване на
консумативи /тоалетна хартия, сапун, препарати за почистване и дезинфекция на
тоалетните, вода/, извършване на дребен текущ ремонт на ел. и ВиК инсталацията в
помещенията, упражняване контрол на ползването с цел недопускане на умишлено
увреждане и кражби на територията на
ГКПП Кулата, община Петрич, ГКПП
Златарево, община Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке
Лисичково, общ. Благоевград.
Сметоизвозването,
транспортирането
и
депонирането на отпадъци не са включени в дейностите на ГКПП Станке Лисичково,
общ Благоевград и ГКПП Илинден, общ Хаджидимово.
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Всеки кандидат трябва:
а/ Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и
условията, посочени в документацията за участие.
б/ Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи,
които са изискуеми съгласно посочените по-долу условия.
1.

в/Всеки кандидат отчита обстоятелството, че при подписване на
договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция за добро
изпълнение и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП. Размерът на гаранцията за
изпълнение на договора е 2% без ДДС от стойността на договора внесена по банковата
набирателна сметка на Областна администрация – Благоевград: BG22 BUIB 7837 3304
0676 03, банков код BUIB BGSF, СИБАНК АД, РК Благоевград или като банкова
гаранция.
2.Участниците в поръчката трябва да притежават необходимото
техническо оборудване, необходимо за изпълнение на предмета на поръчката.
3. Всеки участник задължително извършва оглед на място.
4. Непознаването на условията на обекта или документите за участие в
процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на
участника, определен за изпълнител.
5. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи
операции, необходими за извършване на дадения вид поръчка, няма да се допуска
разплащането им като допълнителен вид услуга и същите ще се извършват за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. В случай, че изпълнителят е посочил ЕИК, при подписване на договора
не следва да представя доказателства за обстоятелствата, вписани в търговския
регистър.
7. Услугите се извършват при строго съблюдаване на техниката на
безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания за
противопожарна охрана и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
ІІ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика кандидатът изписва: получател – Областен управител
на област с административен център гр. Благоевград, с адрес – гр. Благоевград, пл.
„Георги Измирлиев” №9, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност – факс и електронен адрес и посочва за коя позиция подава
оферта. За всяка обособена позиция се подава отделна оферта /не повече от една за
всяка позиция/
В плика се представят посочените в условията документи, като всяка оферта
трябва да съдържа следните документи, които са основание за участие в процедурата:
1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код
/ЕИК/ – за българското юридическо лице или едноличен търговец, документ за
регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а
когато кандидатът е физическо лице и заверено копие от документ за самоличност;
2. Сведения за кандидата;
3.Технически изисквания към кандидата:
- Декларация по образец, че разполага с техническото оборудване и
специализирана техника/ собствена или наета. За наетата техника следва да се
представи сключен договор към датата на подаване на офертата/
Да разполага с необходимите за изпълнението на дейностите по предмета на
обществената поръчка технически средства, а именно:
Товарно пътно - транспортно средство– камион (специализиран или
бордови) за извозване на боклука – един брой само за позиция 1 и 2 /Кулата и
Златарево/;
Товарно пътно - транспортно средство с прикачен инвентар за пътно
снегопочистване (снегорин) – един брой.
- Декларация за средния годишен брой на работниците, служителите и за броя
на ръководните служители на кандидата за последните 3 години, в зависимост от
датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;

- Списък на техническите лица, които ще извършват съответните дейности по
изпълнение на договора, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
да има най-малко едно техническо лице;
Документи,
удостоверяващи
образованието
и
професионалната
квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата,
отговарящи за извършването на услугата;
4. Предлагана цена;
5. Срок на валидност на офертата;
6.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП
съгласно чл. 47, ал.9 от същия закон. Изискването се отнася и за лицата по чл. 47,
ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
7. Декларация за използване/не използване на подизпълнители, ако
участникът предвижда такива, както и видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в
проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и
декларация за съгласие за участие на подизпълнител, в случаите, че се предвижда
участие на такъв;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
10. Декларация, която удостоверява, че обектът е посетен;
11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
Копията на документите по т. 3 се заверяват с гриф „Вярно с оригинала” и
подписа на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват
от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно от
представителя на кандидата за изпълнител на поръчката. Останалите документи се
подписват само от лица с представителни функции. В случай, че участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по 1,2,6,7 се
представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по 1,2,3,6,7
се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и
дела на тяхното участие.
Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от
възложителя. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Отварянето на
офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 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.
След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации
за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, оповестява
документите, съдържащи се в тях и проверява съответствието им с подписания от
участника списък на документите, съдържащи се в офертата.
След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите
и ценовите предложения.
Комисията разглежда документите за съответствие с критериите за избор на
изпълнител, поставени от възложителя.
При допуснати пропуски от кандидат – участника по отношение на представяне
на изискуемата документация за допустимост на изпълнител – ценовата оферта не се
разглежда, като на кандидат – участника се предоставя срок от 3 работни дни да
представи съответната документация на възложителя.
Ако отново не се представи изцяло или се представи отчасти, кандидат участника се отстранява, с което не участва в оценяването и класирането на офертите
за позицията по която не е допуснат;
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
-за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал.5 от ЗОП.

-който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии
за подбор;
- участници с оферти подадени след крайния срок, посочен в публичната
покана или с ценово предложение надхвърлящо прогнозната стойност, също се
отстраняват.
Комисията класира допуснатите участници по критерия „най-ниска цена“.
Комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако най – ниска цена се предлага в две или
повече оферти.
Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането, оценяването и
класирането на офертите.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на
възложителя за утвърждаване, заедно с цялото документация.
Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
Комисията ще се събере за разглеждане на офертите на 04.02.2015г. от 10,00ч.
в зала 48 на Областна администрация Благоевград.
При определяне на точките по посочените показатели стойността на същите се
закръгля до втория знак след десетичната запетая.
Комисията разглежда и предлага на Областния управител възлагане на
поръчката и когато е представена само една оферта, ако същата е в съответствие с
техническите спецификации /съгласно чл.101 „д“, ал.1 от ЗОП/.
При подаване на офертата за участие, кандидатът удостоверява липсата на
посочените обстоятелства с декларации.
Кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1, и ал. 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които
представляват кандидата или участника, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП. В декларацията
се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат
посочените
обстоятелства,
или
компетентния
орган,
който
съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е
длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в посочените по-горе
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
удостоверението за актуално състояние или единен идентификационен код – за
българското юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице,
съобразно националното му законодателство, а когато кандидатът е физическо лице
и заверено копие от документ за самоличност се представя в официален превод.
В процедурата по
възлагане на обществена поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), трябва да
представи копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от
лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се спазват изискванията на
чл.56, ал.3 от ЗОП.
В ценовото предложение кандидатът за изпълнител следва да даде единична
цена за всеки вид дейност поотделно, както следва:
1. За събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци:
1. Обработвани съдове:
- метални тип „Бобър” (1100 L) или PVC (800L) – за 1 бр. - приложимо за
обособена позиция 1 и 2;
- PVC (240L) – за 1 бр. - приложимо за обособена позиция 1 и 2;

2. За почистване:
- зимно почистване (посочва се цена за 1 дка) - приложимо за обособена
позиция 1,2, 3 и 4;
- машинно миене (посочва се цена за 1 дка) - приложимо за обособена позиция
1,2, 3 и 4;
- машинно метене (посочва се цена за 1 дка) - приложимо за обособена позиция
1,2, 3 и 4.
- ръчно метене (посочва се цена за 1 дка) - приложимо за обособена позиция
1,2, 3 и 4.
3. За поддържане на зелената система:
- косене на тревни площи и извозване на окосената трева (за 1 дка) приложимо за обособена позиция 1, 2, 3 и 4;
- резитба на декоративни храсти (за 1 дка) - приложимо за обособена позиция
1, 2 и 4;
-поливане на тревни площи/за 1 дка/-само за обособена позиция № 1, 2, 3 и 4;
4. За един месец за измиване, дезинфекциране и почистване на тоалетните за
обществено ползване, осигуряване на консумативи /тоалетна хартия, сапун,
препарати за измиване, почистване и дезинфекция на тоалетните и вода/, извършване
на дребен текущ ремонт на ел. и ВиК инсталацията в помещенията, упражняване
контрол на ползването с цел недопускане на умишлено увреждане и кражби приложимо за обособена позиция 1,2, 3 и 4.
Максималната стойност на договорите по отделните позиции е:
Обособена позиция №1 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в
зоната на ГКПП Кулата, общ Петрич” – максимална стойност 24 010 лева без ДДС
Обособена позиция №2 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в
зоната на ГКПП Златарево, общ. Петрич” – максимална стойност – 19 790 лева без
ДДС
Обособена позиция №3 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП
Илинден, общ. Хаджидимово” –максимална стойност 9 680 лева без ДДС.
Обособена позиция №4 „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП
Станке Лисичково, общ. Благоевград ” –максимална стойност 7 120 лева без ДДС.
Оценка на офертите се извършва, като всяка посочена единична цена за
отделните видове дейности се умножи по коефициент. Полученият коефициент
формира комплексния показател за оценка на офертата – Показател А. За всяка
отделна дейност е посочена максимална цена, която не може да бъде надвишена.
Офертите се класират по възходящ ред на получения комплексен показател (
А ). За спечелила се счита офертата с най-ниска стойност на показателя А.
За обособена позиция №1 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в
зоната на ГКПП Кулата, общ Петрич”:
1. За събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци:
Обработвани съдове:
- метални тип „Бобър” (1100 L) или PVC с вместимост 800 литра – цената за 1
бр. умножена по 17 и максимална цена от 20,00 (двадесет) лева – цена А1;
- PVC (240L) – цената за 1 бр. умножена по 4 и максимална цена от 10,00 (десет)
лева – цена А2.
2. За почистване:
- зимно почистване – посочената цена за 1 дка умножена по 10 и максимална
цена от 50,00 (петдесет) лева – Цена А3;
- машинно миене – посочената цена за 1 дка умножена по 10 и максимална сена
от 50,00 (петдесет) лева – Цена А4;

- машинно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 8 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – Цена А5;
- ръчно метене – посочената цена за 1 дка. умножена по 2 и с максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – Цена А6
3. За поддържане на зелената система:
- косене на тревни площи и извозване на окосената трева – посочената цена
за 1 дка умножена по 7 и максимална цена от 50,00 (петдесет) лева – Цена А7;
- резитба на декоративни храсти – посочената цена за 1 дка умножена по 1 и
максимална цена от 30,00 (тридесет)лева – Цена А8.
- поливане на тревните площи – посочената цена за 1 дка. Умножена по 5 и с
максимална цена от 60,00 (шестдесет) лева – Цена А9.
4. За измиване, дезинфекциране и поддържане на чистотата в тоалетните /два
броя тоалетни/, за обществено ползване, осигуряване на консумативи /тоалетна
хартия, сапун, препарати за почистване и дезинфекция на тоалетните и вода/,
извършване на дребен текущ ремонт на ел. и ВиК инсталацията в помещенията,
упражняване контрол на ползването с цел недопускане на умишлено увреждане и
кражби – посочената цена за 1 месец умножена по 36 и с максимална цена от 700,00
(седемстотин) лева – Цена А10.
В класирането участват офертите с подадени единични цени за всяка описана
по-горе дейност, като всяка посочена единична цена е не по-висока от посочената
максимална цена.
За оценка на офертите се използва комплексен показател – А, който се
формира по следния начин:
А= А1х17+А2х4+А3х10+А4х10+А5х8+А6х2+А7х7+А8х1+А9х5+А10х36.
Офертите се класират по възходящ ред на получения комплексен показател (
А ). За спечелила се счита офертата с най-ниска стойност на показателя А.
Показателите от А1 до А10 са единични цени на дейности посочени по-горе.
Обособена позиция №2 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в
зоната на ГКПП Златарево, общ. Петрич”:
1. За събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци:
Обработвани съдове:
- метални тип „Бобър” (1100 L) или PVC с вместимост 800 литра – цената за 1
бр. умножена по 12 и максимална цена от 20,00 (двадесет) лева – цена А1;
- PVC (240L) – цената за 1 бр. умножена по 3 и максимална цена от 10,00 (десет)
лева – цена А2.
2. За почистване:
- зимно почистване – посочената цена за 1 дка умножена по 18 и максимална
цена от 70,00 (седемдесет) лева – цена А3;
- машинно миене – посочената цена за 1 дка умножена по 10 и максимална
цена от 50,00 (петдесет) лева – цена А4;
- машинно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 5 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – цена А5;
- ръчно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 3 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – цена А6;
3. За поддържане на зелената система:
- косене на тревни площи и извозване на окосената трева – посочената цена
за 1 дка умножена по 19 и максимална цена от 40,00 (четиридесет) лева – цена А7;
- резитба на декоративни храсти – посочената цена за 1 дка умножена по 1 и
максимална цена от 30,00 (тридесет) лева – цена А8;
- поливане на тревните площи – посочената цена за 1 дка умножена по 5 и
максимална цена от 30,00 (тридесет) лева – цена А9;
4. За измиване, дезинфекциране и поддържане на чистотата в тоалетните за
обществено ползване/1 тоалетна/, осигуряване на консумативи /тоалетна хартия,
сапун, препарати за почистване и дезинфекция на тоалетните и вода/, извършване на

дребен текущ ремонт на ел. и ВиК инсталацията в помещенията, упражняване контрол
на ползването с цел недопускане на умишлено увреждане и кражби – посочената цена
за 1 месец умножена по 24 и максимална цена от 400,00 (четири стотин) лева – цена
А10.
В класирането участват офертите с подадени единични цени за всяка описана
по-горе дейност, като всяка посочена единична цена е не по-висока от посочената
максимална цена.
За оценка на офертите се използва комплексен показател – А, който се
формира по следния начин:
А=А1х12+А2х3+А3х18+А4х10+А5х5+А6х3+А7х19+А8х1+А9х5+А10х24.
Офертите се класират по възходящ ред на получения комплексен показател (
А ). За спечелила се счита офертата с най-ниска стойност на показателя А.
Показателите от А1 до А10 са единични цени на дейности посочени по-горе.
Обособена позиция №3 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП
Илинден, общ. Хаджидимово”:
1. За почистване:
- зимно почистване – посочената цена за 1 дка умножена по 22 и максимална
цена от 70,00 (седемдесет) лева – цена А1;
- машинно миене – посочената цена за 1 дка умножена по 8 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – цена А2;
- машинно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 8 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – цена А3;
- ръчно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 5 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – цена А4.
3. За поддържане на зелената система:
- косене на тревни площи и извозване на окосената трева – посочената цена
за 1 дка умножена по 1 и максимална цена от 50,00 (петдесет) лева – цена А5;
- поливане на зелени площи – посочената цена за 1 дка умножена по 1 и
максимална цена от 40,00 (четиридесет) лева – цена А6;
4. За измиване, дезинфекциране и поддържане на чистотата в тоалетните за
обществено ползване/ 2бр/ тоалетни/, осигуряване на консумативи /тоалетна хартия,
сапун, препарати за почистване и дезинфекция на тоалетните и вода/, извършване на
дребен текущ ремонт на ел. и ВиК инсталацията в помещенията, упражняване контрол
на ползването с цел недопускане на умишлено увреждане и кражби – посочената цена
за 1 месец умножена по 55 и максимална цена от 450,00 (четиристотин и петдесет)
лева – цена А7.
В класирането участват офертите с подадени единични цени за всяка описана
по-горе дейност, като всяка посочена единична цена е не по-висока от посочената
максимална цена.
За оценка на офертите се използва комплексен показател – А, който се
формира по следния начин:
А = А1х22+А2х8+А3х8+А4х5+А5х1+А6х1+А7х55.
Офертите се класират по възходящ ред на получения комплексен показател (
А ). За спечелила се счита офертата с най-ниска стойност на показателя А.
Показателите от А1 до А7 са единични цени на дейности посочени по-горе.
Обособена позиция №4 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране,
зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП
Станке Лисичково, общ. Благоевград”:
1. За почистване:
- зимно почистване – посочената цена за 1 дка умножена по 15 и максимална
цена от 70,00 (седемдесет) лева – цена А1;
- машинно миене – посочената цена за 1 дка умножена по 8 и максимална цена
от 60,00 (шестдесет) лева – цена А2;

- машинно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 8 и максимална цена
от 60,00 (шестдесет) лева – цена А3;
- ръчно метене – посочената цена за 1 дка умножена по 7 и максимална цена
от 50,00 (петдесет) лева – цена А4.
3. За поддържане на зелената система:
- косене на тревни площи и извозване на окосената трева – посочената цена
за 1 дка умножена по 4 и максимална цена от 60,00 (шестдесет) лева – цена А5;
- поливане на зелени площи – посочената цена за 1 дка умножена по 6 и
максимална цена от 40,00 (четиридесет) лева – цена А6;
- резитба на декоративни храсти – посочената цена за 1 дка умножена по 1 и
максимална цена от 70,00 (седемдесет) лева – цена А7.
4. За измиване, дезинфекциране и поддържане на чистотата в тоалетните за
обществено ползване/1 бр. тоалетни/, осигуряване на консумативи /тоалетна хартия,
сапун, препарати за почистване и дезинфекция на тоалетните и вода/, извършване на
дребен текущ ремонт на ел. и ВиК инсталацията в помещенията, упражняване контрол
на ползването с цел недопускане на умишлено увреждане и кражби – посочената цена
за 1 месец умножена по 51 и максимална цена от 300,00 (триста) лева – цена А8.
В класирането участват офертите с подадени единични цени за всяка описана
по-горе дейност, като всяка посочена единична цена е не по-висока от посочената
максимална цена.
За оценка на офертите се използва комплексен показател – А, който се
формира по следния начин:
А = А1х15+А2х8+А3х8+А4х7+А5х4+А6х6+А7х1+А8х51.
Офертите се класират по възходящ ред на получения комплексен показател (
А ). За спечелила се счита офертата с най-ниска стойност на показателя А.
Показателите от А1 до А8 са единични цени на дейности посочени по-горе.
Областният управител може последователно да предложи сключване на
договор при условията на чл. 101е, ал.1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ и
на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен
за изпълнител, е длъжен да представи в срок до 18.02.2015г. документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т.1 от ЗОП и документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 2%
без ДДС от стойността на договора и да представи удостоверение за регистрация по
реда на глава пета, раздел II от ЗУО за ГКПП Кулата и ГКПП Златарево. Възложителят,
след представяне на посочените документи, сключва договор за обществена поръчка
с кандидата, класиран на първо място.
Настоящите условия са неразделна част от публичната покана.

Бисер Михайлов

/Областен управител на Област Благоевград/

Приложение №1
Списък на одобрените документи за Обособена позиция №1 – „Осигуряване
на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и
поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата, общ.
Петрич”;

Приложение №2
Списък на одобрените документи за Обособена позиция №2 – „Осигуряване
на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и
поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Златарево,
общ. Петрич”;

Приложение №3
Списък на одобрените документи за Обособена позиция №3 – „Осигуряване
на сметопочистване, сметосъбиране, зимно почистване и поддържане на
зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово”.
Приложение № 4
Списък на одобрените документи за Обособена позиция №3 – „Осигуряване
на сметопочистване, сметосъбиране, зимно почистване и поддържане на
зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Станке Лисичково, общ.
Благоевград

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – Предмет на поръчката;
Приложение №2 – Образец на декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП;
Приложение № 3 - Образец на декларация за ползване /неползване на
подизпълнител;
Приложение №4 – Образец на декларация за съгласие за участие като
подизпълнител.
Приложение №5 – Образец на декларация за разполагане с оборудване и
специализирана техника.;
Приложение №6 – Образец на сведения за кандидата;
Приложение №7 - Образец на ценова оферта;
Приложение №8 – Проект на договор;
Приложение №9 – Образец на срок на валидност на офертата;
Приложение №10 – Декларация за оглед;
Приложение №11 – Декларация за приемане на условията в проекта на
договор.

