
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
0006963270526

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
бул. ЦАР БОРИС III-ти №.124

Пощенски код:
1618

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Веселин Кирев

Електронна поща:
v.kirev@krasnoselo.net

Телефон:
+359 889007749

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.krasnoselo.net/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/2411

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/97164

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/97164



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на нови комунални машини на 4 колела за нуждите на Столична община - район Красно село и прикачни
устройства към тях“

II.1.2) Основен CPV код

34000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Изпълнителят следва да достави нови 2 броя мултифунционални комунални машини на 4 колела и минимум 4
различни прикачни устройства към тях, отговарящи на техническата спецификация на Възложителя.
Комуналните машини ще служат за поддръжка на улици, паркове, междублокови пространства и открити площи
през цялата година.
Към всяка мултифункционална машина следва да може да се прикачват различни приставки с разнообразни
фунционалности. Необходимостта на Възложителя от дооборудване с допълнителни прикачни устройства може да
възникне в бъдещ период и това обуславя заложеното изискване за осигуряване на възможност машината да
бъде

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Столична община - район Красно село

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Изпълнителят следва да достави нови 2 броя мултифунционални комунални машини на 4 колела и минимум 4
различни прикачни устройства към тях, отговарящи на техническата спецификация на Възложителя.
Комуналните машини ще служат за поддръжка на улици, паркове, междублокови пространства и открити площи
през цялата година.
Към всяка мултифункционална машина следва да може да се прикачват различни приставки с разнообразни
фунционалности. Машините следва да имат възможност за монтаж и задвижване на следните работни уреди:
снегорин, четка за сняг, роторен снегорин, четка за метене със събирателен контейнер, система за оросяване,
система за разпръскване на пясък и сол, палетни вилици, кофа тип челен товарач, багерно рамо бетонобъркачка,
почвен свредел, косачка тип мулчер, роторна косачка, листосъбирач. Необходимостта на Възложителя от
дооборудване с допълнителни прикачни устройства може да възникне в бъдещ период и това обуславя
заложеното изискване за осигуряване на възможност машината да бъде дооборувана с поне всички посочени
прикачни устройства.
Предметът на поръчката включва, освен доставката на комуналните машини и допълнителните прикачни
устройства към тях, гаранционна поддръжка (не по-кратка от 24 месеца от датата на доставка) и обучение за
персонала, опериращ с машините.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставките, предмет на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено.
Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание на
неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят
доставките, предмет на поръчката, в държавата членка, в която са установени. Възложителят не поставя изискване
за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, партньорите в него следва да определят един от тях,
който да представлява обединението пред Възложителя за целите на обществената поръчка. Партньорите
определят представляващ обединението в договора за създаването му. Участниците в обединението носят
солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения, произтичащи от договора за обществена
поръчка, като същите следва изрично да уговорят такава солидарна отговорност.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да представи копие от
документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка c конкретната обществена
поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за получаване на офертата. Когато в
документа за създаване на обединението (договор за създаването на обединение/консорциум, др.), липсват
клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия по т. 1.2. и т. 1.3. и след предоставена възможност
съгласно чл. 54, ал. 9 във връзка c ал. 8 от ППЗОП не бъде отстранено несъответствието - участникът ще бъде
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участникът подлежи на
отстраняване и в случаите, когато съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.
Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една
оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да
подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в
едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. При подаване
на офертата, липсата на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се декларират в Част III
раздели А, Б и В от ЕЕДОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изискване относно критерий "икономическо и финансово състояние"

III.1.3) Технически и професионални способности

Възложителят не поставя изискване относно критерий: "технически и професионални способности"

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя изискване относно критерий "правоспособност за упражняване на професионална
дейност"

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите



Дата
14-декември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
15-декември-2020

Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

04-декември-2020

Възложител

Име и фамилия:

Росина Станиславова

Длъжност:

Кмет на СО-район Красно село


