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

ЗАПОВЕД
№ 144
с. Ситово, 29.04.2013г.
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: „Пръскане против
комари, чрез авиационно и наземно третиране на територията на Община Ситово - с.Попина,
с.Гарван, с.Поляна, с.Ситово, с.Добротица, с.Слатина, с.Искра, с.Нова Попина, с.Босна, с.Ирник,
с.Любен и с.Ястребна, включително в района на бреговата ивица на река Дунав за летен
сезон 2013 година”
при следните условия :
1.Предмет на обществената поръчка е: „Пръскане против комари, чрез авиационно и
наземно третиране на територията на Община Ситово - с.Попина, с.Гарван, с.Поляна,
с.Ситово, с.Добротица, с.Слатина, с.Искра, с.Нова Попина, с.Босна, с.Ирник, с.Любен и
с.Ястребна, включително в района на бреговата ивица на река Дунав за летен сезон 2013
година”.
Община Ситово ще проведе процедура по реда на глава „VIII a” за определяне на
изпълнител на обществена поръчка.
Обществената поръчка включва обработката против комари, чрез третиране на площите
на територията на Община Ситово с разрешен от Министерство на здравеопазването препарат,
осигурен от изпълнителя, с изискваната за съответния препарат дозировка, както и необходимата
налична техника.
За изпълнение на поръчката са предвидени средства в общ размер на 27000 лева с ДДС с
Решение №1 от 11 февруари 2013г. на Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет за предоставяне на средства за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия, за извършване на дезинсекционни мероприятия
против комари на територията 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.
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2.Обем/Количество:
От изпълнителя се изисква да извърши следните дейности, във връзка с качественото и
ефективно унищожаване на вредните насекоми, а именно – дезинсекция, обработка против
комари, чрез третиране с наземна и авиационна техника, с препарат осигурен от изпълнителя и с
изискваната за съответния препарат дозировка, на площи, както следва:
Населено място
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

с.Ситово
с.Добротица
с.Попина
с.Гарван
с.Поляна
с.Слатина
с.Искра
с.Нова Попина
с.Босна
с.Ирник
с.Любен
с.Ястребна
Общо дка
Извън регулацията на
населеното място по
крайбрежието на река
Дунав
с.Гарван
с.Попина
Общо дка

Площи подлежащи на наземна обработка /
дка
100
100
90
60
70
50
120
50
70
50
70
30
860
Площи
подлежащи
обработка / дка

на

авиационна

2500
2500
5000

Третирането се извършва за съответното населено място по заявка на Възложителя с
посочване на начина на третиране на съответните площи – наземна или авиационна техника.
Третирането ще се извършва двукратно, като по преценка на Възложителя ще определи дали
третирането да се извършва с наземна или авиационна техника. Третирането се извършва за площта
на всяко населено място по посочените начини, без площите да се припокриват, ако се използват и
двата начина за третиране. Общата и максимално допустима площ за еднократно третиране е
посочената в таблицата по – горе площ и не може да се превишава. Извършването на третиране на по
– голяма от тази площ, остава за сметка на Изпълнителя.
Двукратното третиране на определени площи ще се заявяват от Възложителя и се заплащат по
предложените цени, като общата стойност на договора не може да превишава 22500 лева без ДДС.
3. Бюджет и начин на плащане.
Съгласно Решение №1 от 11 февруари 2013г. на Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предоставяне на средства за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, стойността на поръчката
трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури – максимална
стойност 22500 /двадесет и две хиляди и петстотин/ лева без ДДС, 27000 /двадесет и седем
хиляди/ лева с ДДС.
Заплащането ще се извършва след доказване на количествата и видовете работа с
двустранни протоколи за действително извършените дейности, подписани от представители на
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страните на база единични цени, посочени в ценовото предложение. Цената следва да е
окончателна и да включва материали, включително консумативи, средства и специалисти на
Изпълнителя.
Плащането по договора за обществена поръчка ще се извършват по банков път в български
лева в срок от 30 / тридесет / календарни дни след подписване на всеки акт за извършена работа /
„Протокол за извършена ДДД обработка”, съгласно Наредба №3/24.01.2005г. на МЗ, Раздел IV –
дейност по дезинсекция и дератизация, чл.18, Приложение №4/ и след представяне на фактура
издадена от изпълнителя и одобрена от възложителя 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 за извършване на услугата е до 20 (двадесет) календарни дни от датата на
получаване на заявка от страна на възложителя към изпълнителя за третиране на площите против
комари – имагицидна и ларвицидна обработка.
6. Гаранции
Размерът на гаранцията за участие е в размер на 250лв. (двеста и 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,
BICIABGBGSF,
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,
BICIABGBGSF,
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 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 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
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10. Място и срок за изпращане на поканата и получаване на офертите
Поканата да се изпрати за публикуване в срок до 30.04.2013г.
Офертите се получават на адреса на Възложителя в срок до 13.05.2013г. – 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 13:30 часа на 13.05.2013г., 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)
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