
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
369

Поделение
Община Луковит

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000291602

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Луковит

Пощенски адрес:
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Пощенски код:
5770

код NUTS
Ловеч

Лице за контакт

Анелия Николаева Цветанова

Електронна поща:
a.tsvetanova@lukovit.bg

Телефон:
+359 879401353

Факс:
+359 69752014

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.lukovit.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064



I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/82874

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/82874

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на нова надстройка за изкърпване на пътна настилка с подготовка за зимно поддържане за нуждите на
Община Луковит“

Референтен номер (в приложимите случаи)
000157

II.1.2) Основен CPV код

43312000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Надстройка за изкърпване на пътна настилка: Произведена не по-рано от 01.01.2020г; Резервоар за битумна
емулсия-  изолация минимум 30 мм, система за подгряване на емулсията на пропан бутан или дизел, термометър
отчитащ температурата на емулсията; Помпа за дозиране наемулсия-  тип зъбна; филтър за емулсия; манометър
отчитащ налягането на емулсията с предпазен клапан; Подаване на фракция от бункера-  чрез минимум 2 шнека
разположени надлъжно, възможност за работа с два вида фракции; Предпазни решетки /сита/ на бункера - сито на
горната част на бункера с размер минимум 10 х 10 см;

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
120000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции



не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

43312000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
гр. Луковит, Община Луковит

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Надстройка за изкърпване на пътна настилка: Произведена не по-рано от 01.01.2020г; Резервоар за битумна
емулсия-  изолация минимум 30 мм, система за подгряване на емулсията на пропан бутан или дизел, термометър
отчитащ температурата на емулсията; Помпа за дозиране наемулсия-  тип зъбна; филтър за емулсия; манометър
отчитащ налягането на емулсията с предпазен клапан; Подаване на фракция от бункера-  чрез минимум 2 шнека
разположени надлъжно, възможност за работа с два вида фракции; Предпазни решетки /сита/ на бункера - сито на
горната част на бункера с размер минимум 10 х 10 см;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Гаранционен срок- гаранционният срок да се посочи в календарни месеци - 10

Срок за доставка – да се посочи в календарни дни - 10

Технически параметри - 30

Цена

Тежест
50

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
120000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в дни
150

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не



II.2.13) 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: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Спрамо участниците не следва да са налице основанията на чл. 54, ал., т-1-7 и чл. 55, ал.1 от ЗОП, както и чл. 3, т. 8
във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
3.3.1. Участникът попълва част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1 б) от ЕЕДОП;
Пояснения: В Списъка на извършените доставки следва да бъдат посочени и вписани най-важните характеристики
на доставените обекти, сходни с предмета на поръчката, които покриват минималните изисквания на Възложителя
и за всеки, посочен в списъка договор, трябва да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на
отразените в списъка данни. !!! В случай, че съответен договор, на който се позовава Участникът, е изпълняван от
него като член в Обединение и Удостоверението е издадено на Обединението - изпълнител по договора, следва
да се представи копие от споразумение между членовете на обединението, от което категорично да е видно: (1)
кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в
настоящата процедура и (2) тяхната стойност.; 3.3.2. Участникът попълва е- ЕЕДОП част ІV. Критерии за подбор,
информация в раздел , поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“. Доказване: При сключване
на договор за изпълнение на обществената поръчка, както и в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът доказва
съответствието си с този критерий с декларация – свободен текст. Когато участникът се позовава на капацитета на
трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.; Участникът попълва в е-ЕЕДОП част IV Критерии за подбор, раздел Г –
Стандарти за осигуряване на качеството, където следва да посочи данни за сертификата, сертифициращия орган,
валидност на сертификата, както и предметния му обхват. Доказване: При сключване на договор за изпълнение на
обществената поръчка, както и в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът доказва съответствието си с този
критерий с документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП - сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на
качеството, удостоверяващи съответствието със съответните спецификации или стандарти - ISO 9001: 2015 и/или
еквивалентно – за управление на качеството; сертификати, издадени от акредитирани лица, за екологично
управление - ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда. Забележка: Възложителят
приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато
участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини.



Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
3.3.1. Участникът да е изпълнил минимум една доставка с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за
последните три години считано от датата на подаване на офертата. За дейност „сходна“ с предмета на
обществената поръчка, следва да се разбира: доставка на машина/надстройка за изкърпване на земна настилка.;
3.3.2. Участникът да има на разположение сервизна база за извършване на гаранционно и следгаранционно
обслужване и сервиз на предложената специализирана техника. Сервизът следва да е на отстояние до 120 км. от
териториалните граници на град Луковит.; 3.3.3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление, както
следва: - Система за управление на качеството в областта на доставка и сервиз на специализирана и/или
пътноподдържаща техника съгласно изискванията на ISO 9001: 2015 или еквивалент, с обхват доставка и сервиз на
специализирана и/или пътноподдържаща техника; - Система за управление на околната среда в областта на
доставка и сервиз на специализирана и/или пътноподдържаща техника съгласно изискванията на ISO 14001: 2015
или еквивалент, с обхват доставка и сервиз на специализирана и/или пътноподдържаща техника;

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да
представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС.
Участникът сам определя формата на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят заплаща на
изпълнителя цената за изпълнение на договора в срок от 15 календарни дни след представяне на двустранно
подписан приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението без забележки и надлежно издадена
фактура за стойността на дължимото плащане и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
19-октомври-2020

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
20-октомври-2020

Час
14:00



Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,
участникът – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на
отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на
обединението.
Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че: - е
определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; - уговорена е
солидарна отговорност за изпълнението на договора. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно
правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Участниците
посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения. За такова доказателство възложителят приема и представяне на декларация за
съгласие на подизпълнител по образец. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени
в офертата. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Когато участникът се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315



Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба се подава в 10- днвене срок от изтичане на срока по чл. 179- срещу решението за откриване на
процедурата, съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП.

VI.4.4)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби (в приложимите случаи)

Официално наименование
Община Луковит

Държава
България

Град
Луковит

Пощенски адрес
ул. Възраждане № 73

Пощенски код
5770

Електронна поща
lukovit@lukovit.bg

Телефон
+359 69752464

Факс
+359 69752014

Интернет адрес: (URL)
www.op.lukovit.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28-септември-2020


