АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. „Леге"№4

А О П

(e-mail: aop@aop.bg
http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 32
.ч
Възложител: „Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01562
Адрес: местност Неделище, землища на с. Крапчене и с. Николово
Лице за контакт: Мариела Живкова
Телефон: 096 305919
E-mail: kd_eood@abv.bg
Основен адрес (URL): http://rdo-montana.com/
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Допълнителна информация може да бъде получена от:
1X1 Горепосоченото/ите място/места за контакт
1 1 Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:

•

Да Е Не

•

Да^Не

Обект на поръчката:
I | Строителство
Q Доставки
^Услуги
Предмет на поръчката: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за
календарната 2017 година на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци Монтана" ЕООД гр. Монтана"
Кратко описание: Предмет на поръчката е „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на
ваучери за храна за календарната 2017 година на работниците и служителите на „Регионално
депо за отпадъци - Монтана" ЕООД гр. Монтана" и включва отпечатване и предоставяне на
ваучери за храна с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2
от Наредба №7 от 09.07.2003 г., издадена от Министъра на труда и социалната политика и
Министъра на финансите, по заявка на Възложителя.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30199770
Купони за храна
Място на извършване: административна сграда на „Регионално депо за отпадъци - Монтана"
ЕООД гр. Монтана
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 68 000лв.
Обособени позиции (когато е приложимо)\

| 1 Да 1X1 Не

Номер на обособената позиция:
Наименование:
1

Прогнозна стойност (в ле., безДЦС):
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: неприложимо
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7 от
09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите и да
притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 5, вр. с чл. 9, ал. 4 от същата наредба към датата на процедурата. Операторът да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката.
Икономическо и финансово състояние: неприложимо
Технически и професионални способности:
Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредбата,
като участниците в процедурата представят списък-декларация, че имат сключени договори с
минимум 5 (пет) търговски вериги на територията на град Монтана. Под търговска верига да
се разбира верига, която има национално или регионално покритие.
Участниците следва да са изпълнили един или повече договори за дейности, сходни с предмета и обема на обявата. Представя се списък с договорите, изпълнявани от участника през последните 3 (три) години назад, който включва вид на извършените работи, период на изпълнение, стойност, възложител.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
I I Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора сувреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на
хора в неравностойно положение
I | Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
Критерий за възлагане:
I | Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Ц ц е н а и качествени показатели
I | Разходи и качествени показатели
Q Ниво на разходите
1X1 Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Име:

Тежест:

Име:

Тежест:

2

Срок за получаване на офертите:
Дата: 15/12/2016

Час: 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 15/01/2017
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 16/12/2016
»

Час: 11:00

Място на отваряне на офертите: Административна сграда на „РДО-Монтана" ЕООД
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми:
• Д а й Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: неприложимо
Друга информация (когато е приложимо):
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2017 година на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД гр. Монтана" на ръка всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или се изпраща по пощата на адрес „Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД гр. Монтана, местност Неделище, землища на с. Крапчене и с. Николово.
Офертата трябва да съдържа:
1. Сведения за участника (Образец №1)
2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това,
съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец №2)
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (Образец №3)
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №4)
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5)
7. Ценово предложение (Образец №6)
8. Списък - декларация за сключени договори с търговски вериги на територията на град
Монтана
9. Списък с договорите, изпълнявани от участника през последните 3 (три) години
10. Други (по преценка на участника).
Дата на настоящата обява
Дата: 08/12/2016
Възложител
3

Трите имена: Мариела Тодорова Живкова - К
(Подпис и печат) f f g y

Длъжност: Управител
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