ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7583 с. Ситово, обл.Силистра, ул.„Трети март” №72, тел.086/882213

ЗАПОВЕД
№ 98
с. Ситово, 01.04.2013г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка със чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а от Закона за обществените
поръчки
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана по реда на глава
Осма „а” от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка,

чрез покупка на един брой нов колесен трактор и самоходно шаси - втора употреба за нуждите
на Община Ситово”

при следните условия :
1.Предмет на обществената поръчка е: „Доставка, чрез покупка на един брой нов
колесен трактор и самоходно шаси - втора употреба за нуждите на Община Ситово”.
Община Ситово ще проведе процедура по реда на глава „VIII a” за определяне на
изпълнител на обществена поръчка.
Обществената поръчка включва доставка, чрез покупка на един брой нов колесен
трактор и самоходно шаси - втора употреба за нуждите на Община Ситово.
За изпълнение на поръчката са предвидени средства в общ размер до 79200 лева с
ДДС от бюджета на община Ситово. Същите следва да се третират като максимален
финансов ресурс на възложителя и офертите следва да са съобразени с това предварително
обявено условие.
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Кандидатите за участие
могат да подават заявление за участие за една или повече обособени позиции.
Максимална стойност на поръчката по обособени позиции както следва:
-Позиция №1: колесен трактор - 65000 лева (шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС
/ 78000 лева (седемдесет и осем хиляди лева) с ДДС;
-Позиция №2: самоходно шаси - втора употреба – 1000 (хиляда) лева без ДДС / 1200
(хиляда и двеста) лева с ДДС .
2.Техническа спецификация:

Позиция №1:
Колесният трактор трябва да е фабрично нов, произведен след 2011 г., придружен с
необходимата техническа документация.

Доставеният колесен трактор следва да отговаря на следните минимални технически
параметри и характеристики:

Технически параметри на колесен трактор, изисквани от Възложителя
Тип МПС:

Колесен трактор 4х4

Тип двигател:

Дизелов – четири цилиндров

Работен обем (см3)
Мощност:

Минимум 4485 (см3)
Минимум 106 к.с.

Максимален въртящ момент:

425/1300 обороти

Трансмисия:

Механична /power shuttle/

Турбокомпресор:

Да е в наличност

Ниво на вредни емисии:

TIER 3

Навесна система:

Хидравлична с минимална товароносимост 3400 кг

Обороти на силоотводния вал
/минимум/маскимум/:
Друго оборудване

540/1000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кабина;
Климатик;
Отопление и вентилация;
Филтри за въздушна рециркулация;
Предни противотежести;
Работни светлини;
Сигнална въртяща се лампа;
Резервоар за гориво минимум 110л;
Тегло минимум 3600кг.;
Регулиране на волана по височина и наклон
Външни странични огледала за обратно
виждане;
Седалка с възможности за регулиране.

Позиция №2:

Доставеното самоходно шаси следва да отговаря на следните минимални технически
параметри и характеристики:
Технически параметри на самоходно шаси, изисквани от Възложителя
Употреба

Втора употреба

Двигател
Полезна мощност

Дизелов – два цилиндъра с въздушна охладителна
система
Максимална мощност – к.с.

Скоростна кутия

Механична

Задвижване

Механично

Хидравлична система

Да работеща

Спирачки

Барабани – механични

Гуми
Кабина

Предни: 16” годни
Задни: 240-817/9,5-3
Да

Светлини

Минимум 4 работни предни и 4 работни

Други технически изисквания

Обем на коша: 1 м3
Товароносимост: 1т.

3. Бюджет и начин на плащане.

Съгласно приетото разпределение на капиталови разходи за 2013г. в Община Ситово,
стойността на поръчката трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да
осигури - максимална стойност до 66000 лева без ДДС, 79200 лева с ДДС – съответно за:
- Позиция №1 - нов колесен трактор до 65000 лева без ДДС и
- Позиция №2 - самоходно шаси – втора употреба 1000 лева без ДДС.
Цената следва да е окончателна и да включва всички допълнителни разходи до мястото за
доставка – с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра.
Плащането по договора за обществена поръчка ще се извършват по банков път в български
лева, след издадена от изпълнителя и одобрена от възложителя фактура и при спазване на реда и
условията на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.
5. Срок за изпълнение на поръчката
Максимален срок на доставка е до 10 (десет) календарни дни от датата на плащане на

фактурата по договора за доставка на нов колесен трактор и самоходно шаси – втора употреба.

6. Гаранции

Размерът на гаранцията за участие:
-Позиция № 1 - за колесният трактор в процедурата е в размер на 500лв. (петстотин лева);
-Позиция № 2 - за самоходното шаси в процедурата е в размер на 50 лв. (петдесет лева)
и се представя в една от следните форми:
-касово плащане на касата на Община Ситово, с. Ситово, обл. Силистра, ул.”Трети март” №
72;

-банков превод по банкова сметка на община Ситово: IBAN BG 92IABG 7459 3300 2741 06,
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безусловна банкова гаранция, учредена в полза на община Ситово.
Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 2% (два процента) от
стойността на договора и се представя в една от следните форми:
-касово плащане на касата на Община Ситово, с.Ситово, обл.Силистра, ул.”Трети март” № 72;
-банков превод по банкова сметка на община Ситово: IBAN BG 92IABG 7459 3300 2741 06,

безусловна банкова гаранция, учредена в полза на община Ситово, изтичаща не по-рано от 10 дни след
добросъвестното изпълнение на договора.

7. Покана и документи.

Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101”б” от ЗОП.
Да се изготят и съпътстващите поканата документи:

- документация съдържаща изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката;
-образци на изискуемите документи и декларации;
-образец на техническо предложение;
-образец на техническа спецификация;
-образец на ценово предложение;
-проектодоговор.
8. Оферта
Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията на чл.101”в” от ЗОП
и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и публикуваните
документи на сайта на възложителя.

9. Срок на валидност на офертите

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.

10. Място и срок за изпращане на поканата и получаване на офертите

Поканата да се изпрати за публикуване в срок до 02.04.2013г.
Офертите се получават на адреса на Възложителя в срок до 10.04.2013г. - 17.00 часа.

11. Разглеждане на офертите:
Длъжностните лица по чл.101”г” от ЗОП да определят реда за разглеждане на офертите
и да състават протокол за резултатите от работата си, който да ми бъде представен за
утвърждаване.

Лицата по чл.101г, ал.1 от ЗОП започват работа от 15:00 часа на 11.04.2013г., в сградата на
Община Ситово - с.Ситово, Област Силистра, ул.”Трети март” № 72, «Заседателна зала на
Общински съвет – Ситово» и определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за
резултатите от работата си.

12. Длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите

Определям следните длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите:

Председател:
Членове:
1.
2.
3.
4.
Резервни членове:
1.
2.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:

/ П /
(ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ)

