Изх. №РД-05-34 от 05.04.2018 г.

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
„СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
бул. „Александър Стамболийски“ №73, ет. 3
С О Ф И Я 1303

ПОКАНА

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,

На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и във връзка с Решение №__ от 05.04.2018 г.
на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на един брой употребяван верижен
булдозер за нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД“, Ви каня за
участие в договарянето, което ще се проведе на 17.04.2018 г. от 14:00 часа в Административната сграда на „РДО – Монтана“ ЕООД в местност Неделище, землища на с. Крапчене
и с. Николово.
Наименование:
а) Доставка чрез финансов лизинг на един брой употребяван верижен булдозер за
нуждите на "Регионално депо за отпадъци – Монтана" ЕООД
б) Описание на предмета:
• Оперативно тегло на машината: от 20 000 до 22 000 кг (теглото на машината
със съответния работен орган (гребло), номинален обем работни течности
(смазочни, охладителни, хидравлични), пълен резервоар за гориво, без рипер).
• Двигател дизелов с водно охлаждане
• Максимална мощност на двигателя (ISO 9249): от 200 к.с. до 220 к.с.
• Кубатура на двигателя: от 8 литра до 9 литра
• Максимална теглителна сила: минимум 38 000 кг
• Булдозерно оборудване: гребло, минимален обем 5.5 куб. м
• Широчина на веригата: минимум 600 мм
• Година на производство: не по-рано от 01/01/2008
• Отработени моточасове: не повече от 1 800.
Забележка: Подробна Техническа спецификация е приложена към настоящата покана.
в) Код съгласно класификатора: 43211000 – Булдозери.
2.
Прогнозна стойност на поръчката: 330 000 (триста и тридесет хиляди) лева без ДДС.
3.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания
4.
Технически и професионални възможности: Възложителят не поставя изисквания.
1.

5.

6.
7.
8.

Условия за изпълнение на поръчката: На основание чл. 114 от ЗОП изпълнението на
договора за доставка започва в 3-дневен срок от писменото уведомяване на изпълнителя, че възложителят е осигурил необходимия финансов ресурс.
Показател за избор – „най-ниска цена”.
В срок до 12:00 часа на 17.04.2018 г. да бъде представена оферта, според указанията
в настоящата покана и приложените образци.
Срок за валидност на офертата: не по-малко от 30 дни от датата на подаване.

Съдържание на оферта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Заявление за участие – Образец №1, с приложен към него Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец №3
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4
Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №5
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №6
Ценово предложение на участника – Образец №7
Опис по чл. 47, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП – Образец №8
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец
№9
Техническа спецификация на предлаганата техника за участие в настоящата обществена поръчка – Образец №10

Приложения: 1. Решение за откриване на процедура;
2. Техническа спецификация;
3. Проект на договор;

4. Образци на документи.

*
Мариела Живкова – Крълева
Управител
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

