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

ЗАПОВЕД
№ 61
с. Ситово, 25.03.2014г.
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 дълготрайни материални активи за нуждите на Община Ситово по
обособени позиции”
при следните условия :
1.Предмет на обществената поръчка е: „Доставка чрез покупка на дълготрайни
материални активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции”.
Община Ситово ще проведе процедура по реда на глава „VIII a” за определяне на
изпълнител на обществена поръчка.
Обществената поръчка включва доставка чрез покупка, изработка, доставка и монтаж
на дълготрайни материални активи за нуждите на Община Ситово.
За изпълнение на поръчката са предвидени средства в общ размер до 59 033,33 лв.
/петдесет и девет хиляди и тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без вкл. ДДС
или 70 840,00 лв. /седемдесет хиляди осемстотин и четиридесет лева/ с вкл. 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 тринадесет 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:
Обособена позиция № 1: „Доставка чрез покупка на видеонаблюдение” - с прогнозна
максимална стойност 10 833,33 лв. /десет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет
и три стотинки/ без ДДС или 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка чрез покупка на четири броя климатици” - с
прогнозна максимална стойност 3 333,33 лв. /три хиляди триста тридесет и три лева и
тридесет и три стотинки/ без ДДС или 4000 лв. /четири хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка чрез покупка на ферми/втора употреба” - с
прогнозна максимална стойност от 7500 лв. /седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС, или
9000 лв. /девет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция № 4: „Доставка чрез покупка на един брой принтер” - с прогнозна
максимална стойност 1 250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ без ДДС, или 1500 лв. /хиляда
и петстотин лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №5: „Доставка чрез покупка на един брой моторна коса
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/храсторез/”– с прогнозна максимална стойност 1 250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ без
ДДС, или 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №6: „Доставка чрез покупка на един брой моторен трион”– с
прогнозна максимална стойност 833,33 лв. /осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три
стотинки/ без ДДС, или 1000 лв. /хиляда лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №7: „Доставка чрез покупка на един брой мулчер за трактор”– с
прогнозна максимална стойност 12 500 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС,
или 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №8: „Доставка чрез покупка на един брой автономно стартиращо
устройство за запалване на машини и агрегати”– с прогнозна максимална стойност 1 666,67
лв. /хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС, или
2000 лв. /две хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №9: „Доставка чрез покупка на един брой пароструйка”– с
прогнозна максимална стойност 4 166,67 лв. /четири хиляди сто шестдесет и шест лева и
шестдесет и седем стотинки/ без ДДС, или 5 000 лв. /пет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №10: „Доставка чрез покупка на един брой снегоринна дъска”– с
прогнозна максимална стойност 4 166,67 лв. /четири хиляди сто шестдесет и шест лева и
шестдесет и седем стотинки/ без ДДС, или 5 000 лв. /пет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №11: „Доставка чрез покупка на пейки за Стадион в с.Искра”– с
прогнозна максимална стойност 4 166,67 лв. /четири хиляди сто шестдесет и шест лева и
шестдесет и седем стотинки/ без ДДС, или 5 000 лв. /пет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №12: „Доставка чрез покупка на 12 маси и 30 пейки за Банкетна
зала в с.Искра, Община Ситово”– с прогнозна максимална стойност 4 166,67 лв. /четири
хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС, или 5 000 лв. /пет
хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Обособена позиция №13: „Доставка чрез покупка на програмен продукт навигационна
система /GPS/”– с прогнозна максимална стойност 3 200,00 лв. /три хиляди и двеста лева/ без
ДДС, или 3 840 лв. /три хиляди осемстотин и четиридесет лева/ с вкл. ДДС.
2.Техническа спецификация:
Техническите спецификации да се изготвят и да отговарят на нормативно приетите
международни изисквания и стандарти за качество.
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.
-Финансирането на поръчката се осъществява съгласно приетото разпределение на
капиталовите разходи за 2014г. в Община Ситово;
-Срок на плащане – в срок до 30 дни от датата на фактуриране;
Цената следва да е окончателна и да включва всички допълнителни разходи до
мястото за доставка – с.Ситово, с.Искра, с.Любен, с.Попина, Община Ситово, Област
Силистра.
4. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта.
5. Срок за изпълнение на поръчката
Максимален срок на доставка (срок на изпъленение) до 30 (тридесет) календарни дни
от датата на сключване на договора за доставка.
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6. Гаранции
Гаранцията за участие за цялата процедурата е в размер на 585 лв. /петстотин
осемдесет и пет лева/ и не надвишава 1% от посочената прогнозна стойност на поръчката в
лева без ДДС. По Обособени позииции както следва:
Обособена позиция № 1: 108 лв. (сто и осем лева);
Обособена позиция № 2: 33 лв. (тридесет и три лева);
Обособена позиция № 3: 75 лв. (седемдесет и пет лева);
Обособена позиция № 4: 12 лв. (дванадесет лева);
Обособена позиция № 5: 12 лв. (дванадесет лева);
Обособена позиция № 6: 8 лв. (осем лева);
Обособена позиция № 7: 125 лв. (сто двадесет и пет лева);
Обособена позиция № 8: 16 лв. (шестнадесет лева);
Обособена позиция № 9: 41 лв. (четиридесет и един лева);
Обособена позиция № 10: 41 лв. (четиридесет и един лева);
Обособена позиция № 11: 41 лв. (четиридесет и един лева);
Обособена позиция № 12: 41 лв. (четиридесет и един лева);
Обособена позиция № 13: 32 лв. (тридесет и два лева).
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под
формата на банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя
трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от
крайната дата за представяне на офертите.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва
да стане по следната сметка на Община Ситово:
IBAN: BG92IABG 7459 3300 2741 06, BIC - IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ
БАНК АД, клон гр.Силистра.
При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция
изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три
процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под
формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата
гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на
договора при неговото сключване.
При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът,
определен за изпълнител на поръчката е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на
Община Ситово и че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на
изпълнението 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:
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-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.
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 90 (деветдесет) 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 26.03.2014г.
Офертите се получават на адреса на Възложителя в срок до 02.04.2013г. – 12:00 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 13:00 часа на 02.04.2013г., 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:
Драгомир Иванов - Зам.кмет на Община Ситово
Членове:
1. Ирена Русчева-Антонова – Юрисконсулт в Община Ситово
2.
Женя
Маринова-Георгиева-Директор
дирекция
Специализирана
администрация
Резервни членове:
1. Иван Антонов - Юрист
2. Иванка Петрова – Финансов контрольор в Община Ситово

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: ......................................
(
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