ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН “СЕВЕРЕН”
Пловдив, бул. „ Цар Борис III Обединител” 22 А,

тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
За участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез
публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Доставка и
монтаж на обзавеждане на триетажна пристройка към ОДЗ”Космонавт” , находяща
се на ул.”Гонда вода” № 1 в гр.Пловдив, район “Северен”

Описание на предмета на поръчката, изисквания за изпълнение на
поръчката и представяне на оферта
1.Описание на предмета и изисквания за изпълнение:
Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публична покана с
предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане на триетажна пристройка към
ОДЗ”Космонавт” , находяща се на ул.”Гонда вода” № 1 в гр.Пловдив, район
“Северен”, съгласно количествена сметка, неразделна част от настоящата
документация.
Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на
процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП,
Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация.
Обществената поръчка е с място на изпълнение на територията на Община
Пловдив, район „Северен”, триетажна пристройка към ОДЗ”Космонавт”.
Доставката ще бъде извършвана франко пристройката към детското заведение.
Доставката на интериорно обзавеждане и оборудване ще се изпълнява съгласно
срока в офертата на Изпълнителя. Предложеният срок не може да надвишава 30
тридесет календарни дни след сключване на договора и Възлагателно писмо от
Възложителя. В предложените цени за отделните стоки да бъдат включен всички
разходи на изпълнителя, включително транспорт до обекта, монтаж на място,
изпробване, регулиране, пускане в експлоатация и обучение на обслужващия
персонал, където е необходимо.
Оферираният гаранционният срок за мебелите да не е по-малко от 1 година, а
на останалите артикули гаранционният срок следва да е съобразно гаранционния
срок на производителя, съгласно действащите стандарти.
Оферираният срок за отстраняване на рекламации за мебелите следва да не е
по-малко от 1 календарен ден и не повече от 10 календарни дни.
Оферираният срок за изпълнение на поръчката следва да не е не повече от 30
календарни дни и Възлагателно писмо от Възложителя.
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Изпълнението на доставките следва да е съгласно списъка на стоките,
техническите спецификации и нормативните изисквания.
Заплащане ще се осъществява след приемане с протокол на изпълнението и
след постъпило финансиране от Община Пловдив.
При доставяне на количества по договора ще се съставят двустранно
подписан приемо-предавателн протокол, съдържащ вид, мерна единица, количество
и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. Така изготвения
приемо-предавателен протокол ще се издава в два екземпляра - един за изпълнителя
и един за Възложителя.
Фактури ще се издават на името на Община Пловдив, район „Северен”. Всяка
фактура трябва да бъде придружена от оригиналния екземпляр на двустранно
подписания приемо-предавателен протокол, на базата на който е издадена.
Фактуриране ще се извършва в месеца, за който се отнася доставката.
Издадената/ите фактура/и ще се предават на счетоводството на Община Пловдив,
район „Северен” не по-късно от три работни дни, считано от датата на
нейното/тяхното издаване.
Цените на отделните позиции, съгласно ценовото предложение, остават
постоянни за срока на договора, който ще бъде сключен в резултат от процедурата.
Разплащането ще се извършва по банков път, по банкова сметка,
предоставена от изпълнителя.
2. Общи изисквания към участниците и подготовката на офертата
1. Да се представят -Удостоверение за актуално състояние – в случай, че
кандидатът не е регистриран в търговския регистър на Агенция по
вписвания или единен идентификационен код /ЕИК/ – в случай, че
кандидатът е регистриран в търговския регистър на Агенция по вписвания,
в случай че кандидата е чуждестранно лице, същия следва да представи
документ за регистрация, съобразно националното му законодателство;
Копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице;
При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението,
в който задължително се посочва представляващият.
Оферта се представя съгласно чл. 101в от ЗОП в запечатан непрозрачен
плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва предметът на
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс.
Участникът следва да попълни и представи образците, изготвени от
Възложителя
2. Минимален оборот от 200 000 лв. без ДДС общо за предходните 3 години
(2012,2011,2010) от доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката.
Доказва
се с представяне на декларация и копия на договорите.
3. Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта.
образец 4
4. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл.
минимална цена на труда и условията на труд.
5. Декларации по образец за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1
(образец 5)и чл. 47, ал.5 от ЗОП.(образец 6)
6. Декларации Образец7-9
7. Референции за изпълнени договори с подобен предмет на поръчката /2010г.,
2011г. и 2012г./ – минимум три броя - оригинал.
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8. Договори с подобен предмет на поръчката /2010г., 2011г. и 2012г./ –
минимум три броя .
9. Списък на документите, подписан от участника.
10. Офертата трябва да съдържа най-малко данни за лицето, което прави
предложението, предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б,
ал. 1, т. 3 ЗОП, ценово предложение и срок на валидност.
11. В предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП
/по образец на Възложителя/ подробно се описват предлаганите от
участника условия за изпълнение на поръчката в съответствие с
изискванията на количествената сметка - образец 3 изискванията към
офертата и условията и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно
документацията за участие.
12. Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката,
като спазва образеца на Възложителя, който задължително се подписва и
подпечатва от участника.Участникът предлага цена за брой за всяка
позиция в ценовото предложение, както и обща стойност, която
представлява сбор от стойностите на всички позиции с включен ДДС.
Стойността на поръчката се посочва в лева с включен ДДС. За най – ниска
предложена цена на участника се взема стойността /общия сбор/ от всички позиции в
ценовото предложение, т.е. крайната стойност за изпълнение на поръчката.
Предлаганата цена е крайна и следва да включва всички разходи, за изпълнение на
поръчката и доставка франко присторйка към ОДЗ”Космонавт”, Район “Северен”.
Цената не подлежи на преразглеждане за срока на договора.
13. Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени
са за негова сметка.
14. Участник в процедурата, който не е предложил цена за всички позиции,
съгласно образец „Ценово предложение”, или представи отчасти или
изцяло непопълнено ценово предложение, съгласно изискванията на
възложителя, се отстранява от участие в процедурата, поради непълнота
на офертата!
15. Необходимо е интериорното обзавеждане и оборудване да отговарят на
всички изисквания на Възложителя и на действащото законодателство.
16. Офертата и всички документи следва да бъдат представени в оригинал или
да са заверени копия с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и име и
подпис на лицето представляващо участника.
17. Документите и данните в офертата се подписват от лицето, имащо право по
закон или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно
за изпълнение на такива функции.
18. Оферти се подават и приемат съгласно посочения срок в публичната
покана.
19. Срокът на валидност на офертата – минимум 90 /деветдесет/ дни, считано
от крайния срок за подаване на офертите.
20. Доставяното обзавеждане за триетажната пристройка към ОДЗ”Космонавт”
трябва да отговаря на заложените изисквания в Техническото задание и
техническите спецификации- Приложение №1 към настоящите Условия и
указания.
Методика за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта”. За
икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна
оценка.
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К/комплексна оценка/=К1+К2 + К3
Максималната стойност на комплексната оценка /К/ е 100 точки.
Показатели за определяне на комплексната оценка:
- “финансова оценка”, с относителна тежест 60 точки;
- “срок за доставка”, с относителна тежест 25 точки;
- гаранционен срок за мебели, с относителна тежест – 15 точки;
Методика за определяне на оценката по всеки показател
- Показател “финансова оценка” – изразява се с число, представляващо
отношението между предложената най-ниска обща стойност на оферта от фирма и
предложената обща стойност на офертата от всяка една от фирмите подали оферти,
умножен с тегловен коефициент 60. Допустимите стойности за показателя са от 1
до 60 точки.
* Забележка: Общата стойност на офертата представлява сбор от общата цена в лева с ДДС на
обзавеждането и оборудването за определените количества.

К1= Най-ниска обща стойност
x 60
Предложена обща стойност
- Показател “срок за доставка” – изразява се с число, представляващо
отношението между предложения най-кратък срок за доставка от фирма, подала
оферта и предложеният срок за доставка от всяка една от фирмите подали оферти,
умножен с тегловен коефициент 25. Допустимите стойности за показателя са от 1
до 25 точки.Срокът на доставка се предлага в дни.
К2= Най-кратък срок за доставка x 25
Предложен срок за доставка
Предложеният срок не може да надвишава 30 календарни дни след сключване на
договора и Възлагателно писмо от Възложителя.
К3„ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА МЕБЕЛИТЕ”
Максималният брой точки получава офертата предложила най-дълъг
гаранционен срок за мебелите – 15т. Точките на останалите кандидати се определят
в съотношение към най-дългия гаранционен срок за мебелите по следната формула:
К3= Най дълъг гаранционен срок
Предложен гаранционен срок

x 15

На първо място да се класира участникът, предложил икономически найизгодната оферта.
3. Срок на договора и място на изпълнение
Срокът на договора, който ще бъде сключен с участника класиран на първо
място е до 01.10.2013 г.. Срокът и изпълнението на настоящата поръчка ще започне
да тече след Възлагателно писмо от Възложителя. Мястото на изпълнение е на
територията на община Пловдив- район „Северен”– триетажна пристройка към
ОДЗ”Космонавт” – ул.”Годна вода” №1
4. Стойност на договора и начин на плащане.
Стойността на договора се ограничава до 70 000 лева с ДДС.
Участници предложили ценови оферти представляващи число по-голямо
от максималната стойност за осъществяване на поръчката – 70 000
лв./седемдесет хиляди/ лева с вкл. ДДС ще бъдат отстранявани.
Основание за плащане е подписан приемо – предавателен протокол и
издадена фактура. Плащането на фактурата се извършва по банков път, по банковата
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сметка посочена в договора в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от дата на издаване
на фактурата. Документите, които са основание за плащане се представят в
счетоводството на Община Пловдив, район „Северен”.
5.Други указания
• Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на
договорът да представи документи, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
/свидетелство за съдимост/ и декларациии за липсата на обстоятелства по чл.
47, ал. 5 от ЗОП.
• Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на
договорът да представи банкова сметка за вписване в договора.
• Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на
договора да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на
договора.
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Приложение №1 към Условия и указания
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ОБОРУДВАНЕ ЗА ТРИЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ ОДЗ „КОСМОНАВТ”
№
Наименование, размер /см./
ед.мярка Кол-во
Техн. спецификация
Климатик 24000 BTU
Телевизор LCD 32’’
Автоматичен сешоар
сензорен
Прахосмукачка

Бр.
Бр.
Бр.

3
3
6

Инвертор, енергиен клас А

Бр.

1

Телефон стационарен
Бойлер -проточен
Пожарогасители
Пожарогасители
Термометър СТАЕН
Офис бюро-180/70/75 H

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

3
3
3
3
3
3

1400W професионална за мокро
и сухо пране
Мобилна слушалка

Офис стол

Бр.

3

Гардеробчета детски /единични/
35/30/140 Н
Гардероби персонал /единични/
40/40/180
Секция 150/50/180Н

Бр.

84

Бр.

6

Бр.

3

Легла
единични -140/70/70 с
матрак
Легла двойни-140/70/70 с по 2
броя матраци
Масички детски – четворка,
овални
ПВЦ столчета детски

Бр.

18

Бр.

33

Бр.

21

Бр.

90

Пейки 25/30/200
Детски
секции
за
игра200/45/160Н
Кът за игра
Сервизни колички 40/60/50

Бр.
Бр.

3
3

Бр.
Бр.

9
3

Щори – вертикални, вътрешни
Съдомиялна машина-60/60/85
Долен кухненски шкаф, с три
врати 100/60/90
Горен кухненски шкаф 300/60/40
Кухненски плотове - 330/60/90Н с
двукоритна мивка -40/40/30
Табела плексиглас със сито печат
Табла за стена коркова
Вилици инокс стандартни

кв.м.
Бр.
Бр.

85
3
3

ПДЧ меламиново покритие
цвят по избор
Еко кожа, въртящ се, с
подлакътници
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор /за спално
помещение/
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор
Удароустойчиви, пластмаса, цвят
по избор
еко кожа, с метални крачета
ПДЧ меламиново покритие,
цвят по избор
ПВЦ материал
С товароподемност до 200 кг.,
метална, с един плот
цвят по избор
непрофесионална
ПДЧ

Бр.
Бр.

3
3

ПДЧ
неръждаема стомана

Бр.
Бр.
Бр.

1
6
90

100/50
90/60
неръждаема хром никелова

за

ръце-

Прахови- 6кг. прах
Водни- 6 л.

6

Лъжици инокс стандартни

Бр.

90

Ножове инокс десертни

Бр.

30

Комплект ножове кухненски (6 бр.
в комплект) големи
Кухненски щипки-неръждавейка

Бр.

3

Бр.

3

Чаши-алпака с дръжка

Бр.

90

Купички малки

Бр.

90

Решетъчни лъжици

Бр.

3

Кухненски шпатули -стандартни

Бр.

3

Кухненски черпаци инокс

Бр.

6

Тенджера-25л.

Бр.

3

Тенджера-18л.

Бр.

6

Тави големи 50/40/12

Бр.

3

Тави малки 30/40/8

Бр.

3

Гевгир емайлиран D=0.30

Бр.

3

Ренде

Бр.

3

Дъски дървени за рязане 30/20/2
Легени малки D=0.40
Кош с капак и педал за отпадъци
Покривки за маси
Възглавници
Олекотени юргани

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

6
6
3
30
90
90

К -кт

120

Детско спално бельо

стомана 18/10
неръждаема хром никелова
стомана 18/10
неръждаема хром никелова
стомана 18/10
неръждаема хром никелова
стомана 18/10
неръждаема хром никелова
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пластмасови

Пухени, антиалергични, памук
Пухени,антиалергични, двойна
вата, капитонирани, памук
Калъфка, чаршаф-горен(плик) и
долен памук
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І. Информация за обекта – доставка и монтаж на обзавеждане
ІІ. Изисквания към мебелите:
1. Изисквания към изработването на мебелите - секции, гардероби, шкафове,
детски легла, детски маси, бюра:
• корпус – ПДЧ мин. 18 мм, с меламиново покритие;
• плот - ПДЧ с меламиново покритие с дебелина мин. 25 мм;
• кантове - ABS с дебелина мин. 2мм
2. За изработването на детските кътове, решетки за радиаторите, облицовка на
колоните се допуска дебелина на ПДЧ по – малко от 18 мм
3. Други изисквания към обзавеждането
• офис стол - с пластмасови подлакътници, на колела предвидени за твърда
настилка и със силиконово покритие за предотвратяване надраскването на
настилката, тапицерия от еко кожа с висока износоустойчивост, негорима и
устойчива на светлина, амортисьор газов за плавно регулиране на височината на
стола, с оребрена кръстачка и ергономичен дизайн;
• шкафове - Задължително изискване е при сглобяване на отделните компоненти,
да се използват метални крепежни елементи, които да позволяват лесно и удобно
многократно разглобяване и сглобяване. Не се допускат видими болтове и връзки по
външните повърхности на шкафа.
• Детските столчета – от пластмаса, за деца до 6 години;
ІV. Изисквания към доставката, монтажа и инсталирането
• Всички мебели, следва да се изработят и доставят от изпълнителя съгласно
техническото задание на възложителя и по размерите дадени от възложителя
в спецификацията. При установени неточности, размери да се взимат на
място.
• Доставените артикули да отговарят на национални стандарти, разработени от
браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на
международни стандарти за управление на качеството.
•

Всички артикули, за които се предоставя техническа документация да са с
попълнена такава на български език.

•

Доставените мебели да отговарят на изискванията на Наредба № 3 от
05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, а тези за здравен
кабинет – на Приложение № 1, чл. 5, ал. 5 от Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за
здравните кабинети в детските заведения и училищата.

•

Доставените артикули за обзавеждане да са придружени със сертификати за
качество и произход на материалите,
• Изпълнителят извършва транспорта на цялата поръчка до обекта - за своя
сметка.
• Доставката до обекта да се извърши в предвидената от производителя
опаковка – където е приложимо;
• Всички елементи на доставката следва да са придружени от оригиналните
гаранционни карти – където е приложимо;
• Мебелите да са конструирани така, че да са избегнати всички опасни ръбове
по тях.
• Материалите за изработка на мебелите да са съобразени с всички норми и
изисквания за експлоатация в детска градина.
• Всички доставени стоки да бъдат в цялост, без липси и повреди.
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•
•

Всички мебели да се монтират на място от квалифицирани специалисти –
където е приложимо.
Гаранционният срок за качество на артикулите, предмет на поръчката, не
може да бъде по-малък от гаранционния срок на производителя, съгласно
действащите стандарти.

За допълнителна информация 032 901-175- началник отдел “ИП, Е, СД и КС”инж.Даниела Вълова
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