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

ЗАПОВЕД
№ 91
с. Ситово, 26.03.2013г.
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 автобус-втора употреба за нуждите на Община Ситово”
при следните условия :
1.Предмет на обществената поръчка е: „Доставка, чрез покупка на един брой
автобус-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 автобус-втора
употреба (29+1 места) 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.
2.Техническа спецификация:
Доставеният автобус следва да отговаря на следните минимални технически
параметри и характеристики:
Технически параметри на автобуса, изискван от Възложителя
Тип МПС:

4х2 Автобус на шаси, минимум две врати-заводско
изпълнение, с автоматично и ръчно отваряне от дясно
заден двигателен мост с двойни гуми,с европейски
сертификат за типово одобрение

Тип двигател:

Дизелов с дирекно впръскване, с филтър за твърди
частици

Пробег

Не повече от 250000 км

Екологична категория:

Минимум ЕВРО 2 EEV

Обем на двигателя:

4760 куб.см.,

Минимална мощност:

145 к.с.

Трансмисия:

Синхронизирана с 5 степенна скоростна кутия

Минимално междуосие:

3400 мм

Разстояние между седалките:

Съгласно действащата нормативна уредба

Брой места:

29+1

Срок на доставка:

До 5 календарни дни след плащане по фактура

Оборудване

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сероусилвател на волана
Регулиране на волана по височина и наклон
Система за свободен достъп на въздух за
винтилация на салона при движение
Електрически вентилатор за принудителна
винтилация на салона
Отделна система за отопление на салона
Климатроник (двуозонов)
Централно заключване и осветление на салона
Допълнително стационарно отоплнение при
изгасен двигател
Тапицерия, подходяща за бързо и лесно
почистване
Фарове за мъгла
Външни странични отопляеми огледала за
обратно виждане
Размразител на ветроопорното стъкло
Часовник в салона
Дигитален тахограф и ограничител на
скоростта
Аларма + дистанционно
„К” – стъкла за по-добра термоизолация

•
•
•

Системи за сигурност:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спирачна система с ABS и ASR
Моторна спирачка и отделна ръчна спирачка
Седалки с подглавници против камшичен
удар
Обезопасителни колани за всички места,
отговарящи на нормативните изисквания
Подово покритие-осигурено против
подхлъзване
Осветление и обезопасяване на стъпалото за
качване на пътниците
Релсови ръкохватки за придвижване в купето
Автоматична врата за пътниците с
възможност за ръчно аварийно отваряне
Неотваряеми прозорци
Наличие на отвор/авариен люк/ на покрива с
възможност за ръчно отваряне
Заводско изпълнено специализирано
покривно сигнално осветление-отпред и отзад
Звукова сигнализация при движение на заден
ход

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.
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 5 (пет) календарни дни от датата на плащане на
фактурата по договора за доставка на автобуса.

6. Гаранции
Размерът на гаранцията за участие в процедурата е в размер на 500лв. (петстотин 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,

BIC-

IABGBGSF,

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

АСЕТ

БАНК

АД,

клон

гр.Силистра.

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,

BIC-

IABGBGSF,

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

АСЕТ

БАНК

АД,

клон

гр.Силистра.

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 26.03.2013г.
Офертите се получават на адреса на Възложителя в срок до 03.04.2013г. - 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 11,00 часа на 04.04.2013г., 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)

