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

РЕШЕНИЕ
№ 2
с. Ситово, 20.03.2014г
На основание чл.7, т.1 и чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка със чл.14, ал. 3, т.2 от Закона за
обществените поръчки
Да се пристъпи към подготовка за откриване на процедура с предмет: „Определяне на
изпълнител за доставка чрез покупка на МПС-та за нуждите на Община Ситово по обособени
позиции”
при следните условия :
1.Предмет на доставката:
Доставка на МПС-та по изготвени технически спецификации за „Определяне на изпълнител
за доставка чрез покупка на МПС-та за нуждите на Община Ситово по обособени позиции”.
Предметът на настоящата поръчка е доставката, чрез покупката на три броя фабрично нови
МПС-та и един брой втора употреба МПС за нуждите на Община Ситово. МПС-та трябва да са да са
в изправно състояние, без каквито и да е видими дефекти придружени от сервизна документация. Да
са продукт на производител, притежаващ сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалент.
Обществената поръчка включва доставка чрез лизинг на 2 броя МПС-та и 2 броя МПС без
лизинг с право на закупуване за нуждите на община Ситовo.
2.Изисквания към доставката
Ориентировъчната стойност на обществената поръчка е: 252 500,00 лева (двеста петдесет и
две хиляди и петстотин лева) без вкл.ДДС, в това число по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка чрез покупка на един брой нов автомобил с висока
проходимост /джип/ при тригодишен финансов лизинг за нуждите на Община Ситово” е в
размер до 50 000 лева /петдесет хиляди лева/ без вкл. ДДС, или 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/ с
вкл. ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка чрез покупка на един брой нов колесен
многофунционален багер с челен товарач при двугодишен финансов лизинг за нуждите на
Община Ситово” е в размер до 95 000 лева /деветдесет и пет хиляди лева/без вкл. ДДС, или 114 000
лева /сто и четиринадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка чрез покупка на един брой употребяван камион за
сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ситово” е в размер до 42 500 лева
/четиридесет и две хиляди и петстотин лева/ без вкл. ДДС, или 51 000 лева /петдесет и една хиляди
лева/ с вкл. ДДС.
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Обособена позиция №4: „Доставка чрез покупка на един брой нов колесен трактор за
нуждите на Община Ситово” е в размер до 65 000 лева /шестдесет и пет хиляди лева/ без вкл. ДДС,
или 78 000 лева /седемдесет и осем хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Вид на процедурата – открита.
Не се допускат варианти в представяните оферти.
Срок на поръчката съгласно сключените договори за съответните Обособени позиции.
Място и начин за изпълнение на поръчката: МПС-тата ще се доставят на адреса на
Възложителя, с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра, ул. «Трети март» №72:
3. Бюджет и начин на плащане.
Плащането ще се извършва по банков път, в български лева (по централния курс на БНБ), по
банкова сметка посочена от Изпълнителя след издаване на фактура, съгласно условията посочени в
офертата на определения за Изпълнител участник.
За Обособени позиции №1 и №2: съгласно финансовият лизинг предложен от участника:
1. Лизинг – първоначална вноска без ДДС.
2. Лихвен процент – размер и начин на формиране на лихвения процент.
3. Срок за погасяване на лизинговите вноски на МПС-тата за съответните Обособени позиции
№1 – 36 /тридесет и шест/ месеца, за Обособена позиция №2 – 24 /двадесет и четири/ месеца.
4. Допълнителни разходи, включващи: застраховка „Каско“ за 1 година, застраховка
„Гражданска отговорност“, комисионна по обслужване на сделката, административни такси и др.
За Обособени позиции №3 и №4: при получаване на доставката в срок до 30 /тридесет/
календарни дни.
Финансирането на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Ситово
При формиране на ценовите предложения в офертата, участника следва да предвиди и включи
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката за времето на действие на
договора.
4. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите ще се извършва по принципа за икономически най-изгодна
оферта.
5. Срок за изпълнение на доставката
Срок за изпълнение на доставеното МПС – до 60 дни от момента на сключване на договора за
съответната Обособена позиция.
6. Изисквания.
Изискванията към МПС-тата, предмет на поръчката се съдържат в Техническите
спецификации на всяка една от Обособените позиции.
7. Документация.
Да се възложи изготвянето на документация, отговаряща на изискванията на действащата към
момента нормативна уредба в срок до 21.03.2014г.
8. Оферта
Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията на чл 56 от ЗОП.
9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
10. Гаранции
Гаранцията за участие за цялата процедурата е в размер на 2 525,00 лв. и не надвишава 1% от
посочената прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС. По Обособени позииции както следва:
Обособена позиция № 1: 500 лв. (петстотин);
Обособена позиция № 2: 950 лв. (деветстотин и петдесет);
Обособена позиция № 3: 425 лв. (четиристотин двадесет и пет);
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Обособена позиция № 4: 650 лв. (шестстотин и петдесет).
Гаранцията за изпълнение на договора за доставка е в размер на 3% (три процента) от
ориентировъчната стойност на поръчката.
11. Място и срок за получаване на документацията: всеки работен ден от 8.00 ч. – 12.00 ч.
и от 13.00ч. – 17.00ч. до 16.04.2014г. в Община Ситово, ул. “Трети март” № 72. Комплектът
документи за участие в поръчката може да бъде изпратен чрез куриерска служба за сметка на
участника, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс и
информация относно: наименование на обекта на поръчката, данни за издаване на фактура, точен
адрес и лице за получаване на документацията, телефон и факс.
12. Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават всеки работен ден от 08.00 – 17.00 ч. в сградата на Община Ситово,
ул.”Трети март” № 72, инж. Татяна Борисова –гл.спец. “Общинска собственост” до 17:00 часа. на
23.04.2014 г.
13. Място, дата и час на отваряне на офертите:
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на 24.04.2014 г. от 10:00
часа в заседателната зала на Община Ситово, ул.”Трети март” 72.
14.Цената на документацията – 15 лв. (петнадесет лева) без ДДС, платими в касата на
Община Ситово или по банков път: "Интернешънъл Асет Банк” АД клон Силистра BIC: IABG BGSF;
IBAN: BG92 IABG 7459 3300 2741 00.
15. Длъжностни лица , отговарящи за подготовката на процедурата.
Женя Маринова-Георгиева – Директор дирекция специализирана администрация в Община
Ситово.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: ( П / П
)
(ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ)
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