Партида: 00195

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00195
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-193 от дата 13/08/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Айтос
Адрес
ул.Цар Освободител № 3
Град
Пощенски код
Страна
Айтос
8500
България
Място/места за контакт
Телефон
Община Айтос
0558 25786
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кина Димова - Главен експерт в отдел Стопански
E-mail
Факс
aetos@infotel.bg
0558 22133
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://aytos.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://aytos.bg/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка на обзавеждане за нуждите на детските градини на
територията на Община Айтос и филиалите на ЦДГ и ОДЗ при отдел
„КОВЗС” при Община Айтос”, включваща следното:
•Детски гардеробчета - двукрилни -156 бр.
•Детски маси-30 бр.
•Детски легла-70 бр.
•Дидактически шкаф(секция)-2 бр.
•Учителско бюро-4 бр.
•Двукрилен гардероб-2 бр.
Материал: ПДЧ, 18 мм;
Цвят: дървесно и цветно;
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Дръжки: алуминий и пластмаса;
Гаранция и поддръжка на доставеното обзавеждане: 5 год.;
Обзавеждането следва да отговаря на изискванията на раздел ІІІ
от Наредба 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските
градини.
За повече подробности относно доставка и вида на обзавеждането
участниците следва да извършат оглед на място. За повече
информация – Диню Динев – Началник отдел „КОВЗС” при Община
Айтос – 0898 530 033.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
39161000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
•Детски гардеробчета - двукрилни -156 бр.
•Детски маси-30 бр.
•Детски легла-70 бр.
•Дидактически шкаф(секция)-2 бр.
•Учителско бюро-4 бр.
•Двукрилен гардероб-2 бр.
Прогнозна стойност
(в цифри): 25900 Валута: BGN
Място на извършване
Мястото на изпълнение е ЦДГ и ОДЗ и филиалите им на територията
на Община Айтос.

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Обзавеждането следва да отговаря на изискванията на раздел ІІІ
от Наредба 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските
градини.
За повече подробности относно доставка и вида на обзавеждането
участниците следва да извършат оглед на място. За повече
информация – Диню Динев – Началник отдел „КОВЗС” при Община
Айтос – 0898 530 033.
Изисквания към кандидатите: Български или чуждестранни физически
или юридически лица, както и техни обединения.
Квалификационни изисквания към участника/лицето, посочено за
изпълнител на обществената поръчка:
1. Участниците следва да разполагат с необходимите транспортни
средства, техника, механизация и персонал за осъществяване на
доставката и монтажа. За целта се представя декларация по
образец. Това изискване важи и за подизпълнителите в зависимост
от дейностите, които ще осъществяват. Декларацията се представя
в оригинал.
2. Участниците следва да представят декларация по образец, че
доставеното обзавеждане отговаря на изискванията на раздел ІІІ
от Наредба 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските
градини. Това изискване важи и за подизпълнителите в зависимост
от дейностите, които ще осъществяват. Декларацията се представя
в оригинал.
Изисквания за качество: БДС или еквивалент.
Критерий за възлагане
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Показател 1 – “Предлагана цена” /К1/ - с максимален брой
точки – 60 и тежест на критерия – 60 %.
2. Показател 2 – “Срок на доставка и монтаж” /К2/ - с максимален
брой точки – 40 и тежест на критерия – 40 %.
Срок за получаване на офертите
Дата: 24/08/2015 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Критерият за оценка на офертите, подадени за участие в процедура
по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
обзавеждане за нуждите на детските градини на територията на
Община Айтос и филиалите на ЦДГ и ОДЗ при отдел „КОВЗС” при
Община Айтос” е икономически най-изгодната оферта при следните
показатели и тежести за определяне на комплексната оценка:
1. Показател 1 – “Предлагана цена” /К1/ - с максимален брой
точки – 60 и тежест на критерия – 60 %. Максималният брой точки
получава офертата с предложена най-ниска цена за поръчката.
Точките на останалите кандидати се опредeлят в съотношение към
най-ниската предложена цена. При определяне на точките по този
критерий, които ще получи съответният кандидат, се ползва
следната формула:
P min
K1= 60 х ------------, където
P n
K1 e символно обозначение на точките, които ще получи дадена
оферта по Показател 1;
60 е максималният брой точки по Показател 1;
P n – цената, предложена от конкретния /n-ия/ кандидат;
P min – най-ниската предложена цена.
2. Показател 2 – “Срок на доставка и монтаж” /К2/ - с максимален
брой точки – 40 и тежест на критерия – 40 %. Максималният брой
точки получава офертата с предложено най-кратък срок на доставка
и монтаж. Точките на останалите кандидати се опредeлят в
съотношение към най-краткия предложен срок. При определяне на
точките по този критерий, които ще получи съответният кандидат,
се ползва следната формула:
P min
K2= 40 х ------------, където
P n
K2 e символно обозначение на точките, които ще получи дадена
оферта по Показател 2;
40 е максималният брой точки по Показател 2;
P n – срокът, предложена от конкретния /n-ия/ кандидат;
P min – най-краткият предложен срок.
Срокът за доставка и монтаж следва да е до 10.12.2015 год.
Предложения след тази дата няма да бъдат допускани до участие и
оценка.
Общия брой точки, който ще получи всеки кандидат се определят по
следната формула:
К = К1 + К2
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К е общият брой точки, който ще получи всеки кандидат;
К1 са точките, които канидатът е получил по Показател 1;
К2 са точките, които канидатът е получил по Показател 2;
Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в
предварително съставена таблица лист, броя точки по всеки
показател и класирането в резултат на общия брой точки при сбора
на всички показатели. В случай, че при изчисляването на точките
се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната
запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната
запетая.
Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки
член на комисията таблица за индивидуална оценка, попълва
таблицата за крайна обща оценка.
Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от
средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки
на всеки член на комисията за всяка оферта, разделена на броя на
членовете на комисията.
На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила
най-много точки.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в
която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са
еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна
стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се
определи изпълнител на поръчката, комисията провежда публично
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти.
До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват
на законовите изисквания и Документацията за участие на
Възложителя.
Офертите ще бъдат отворени на 25.08.2015 год. от 9:00 часа в
сгрдата на Община Айтос, гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" 3.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/08/2015 дд/мм/гггг
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