ЗАПОВЕД
№ РД – 235
гр. Земен 04.12.2013г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/,
ОПРЕДЕЛЯМ :
1.Предмет на обществената поръчка : чрез публична покана по
реда на глава осма „а” от ЗОП : „Доставка на дизелово гориво за отопление
за нуждите на СОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Земен и ОДЗ гр. Земен”
2.Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката: чл.14, ал.4, т.2 при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП.
3.Дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка :
Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на : „ СОУ Св. Св.
Кирил и Методий гр. Земен и ОДЗ гр. Земен”- 28000 литра.
4.Изисквания за изпълнение на поръчката:
Горивото да отговаря на всички изисквания на Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол. При доставката горивото следва да бъде придружено от
декларация за съответствие на качеството на течните горива,
удостоверяваща съответствието му с изискванията на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на
техния контрол. Цистерните на доставчика да бъдат оборудвани с
разходомери, които са проверени и пломбирани от Държавната комисия по
мерки и теглилки. В ценовото предложение следва да бъде посочено, както
цена за литър гориво и общо за цялото количество, с включени в цената
ДДС и транспортни разходи със собствен на Доставчика транспорт франко
разтоварено в резервоарите на СОУ” Св. Св. Кирил и Методий „ и ОДЗ гр.
Земен.
Доставката на горивото трябва да бъде извършена в срок от 3 дни
след сключване на договора.

5.Изисквания към офертите на кандидатите :
Офертите се представят в запечатен непрозрачен плик от участника
или упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма. Върху плика
участникът посочва адреса на Възложителя, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва :
„Оферта за Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на „
СОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Земен и ОДЗ гр. Земен”. Участникът е
длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок.
Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват, поредния
номер, датата и часът на получаване на посочените данни се записва във
входящ регистър, за което на преносителя се издава документ.
Възложителя не приема за участие
и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок,
или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.
Офертата трябва да съдържа :
1.Списък на приложените документи – подписан и подпечатан от
участника.
2.Копие от документа за регистрация – удостоверение за регистрация в
търговския регистър, издаден от Агенцията по вписванията или ЕИК,
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Административни сведения /обр.1/
4.Ценово предложение /обр.2/
5.Предложение за изпълнение на поръчката /обр.3/
6.Декларация за техническо оборудване /обр.4/
7.Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2, и ал.5 от ЗОП. /обр.5/
8.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП /обр.6/
6.Финансови условия :
6.1.Стойност : Прогнозната стойност на поръчката е 43120.00
/четирдесет и три хиляди и сто и двадесет/ лева без ДДС.
6.2.Условия за плащане:
Заплащането ще бъде извършено в срок до 15 работни дни, считано
от датата на извършване на доставката, с платежно нареждане по банкова
сметка на Изпълнителя, след представяне на данъчна фактура, подписан
двустранен протокол от представител на Изпълнителя и материално
отговорно лице на бюджетното звено, както и декларация за съответствие
на качеството на доставеното гориво.
7.Критерии за определяне на Изпълнител на обществената
поръчка : оценката на офертите се извършва по критерий „най ниска
цена”.

8.Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят
офертите :
На основание чл.101г. от ЗОП определям следните длъжностни лица, на
които възлагам да получат, разгледат и оценят офертите:
Председател: Даниела Кирилова Владимирова– зам.Кмет на Община
Земен и членове: 1.Светослав Цветанов Славчев- юрисконсулт община
Земен
2.Петранка Иванова Райчева – Директор дирекция „ФСД и АО”
3.Венета Николова Делийска – ст. спец. „ОС”община Земен
4.Йордан Кръстев Илиев – ст.спец. „ТСУ” община Земен
Резервни членове : 1.Марияна Стоянова Давидкова
2. Катя Александрова Цветкова
8.1.Място, ден и час за получаване, разглеждане и оценка на
офертите: заседателната зала на община Земен, гр. Земен, ул. „Христо
Ботев” №3 на 18.12.2013г. от 11.00часа.
8.2.Съставяне на протокол и срок за представяне : длъжностните
лица определят реда за разглеждане на офертите и съставяне на протокол
за резултатите от работата си.
Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване в срок до
18.12.2013г.
9.Изисквания за сключване на договор.
Възложителят сключва писмен договор, който включва всички
предложения от офертата на определения Изпълнител.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът,
определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от
компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл.47,ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,
ал.5 от ЗОП.
10.Срок и място за подаване на офертите : до 16.30 часа на
16.12.2013г. в деловодството на община Земен, гр. Земен област Пернишка
, ул. „Христо Ботев” №3
11.Срок на валидност на предложенията: не по малко от 30
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в
публичната покана.
ОДОБРЯВАМ :
1.Публична покана за участие в обществена поръчка за избор на
изпълнител с предмет : „Доставка на дизелово гориво за отопление за
нуждите на СОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Земен и ОДЗ гр. Земен”

2.Образци на документи за участие в обществена поръчка за избор на
изпълнител с предмет : „Доставка на дизелово гориво за отопление за
нуждите на СОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Земен и ОДЗ гр. Земен”
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Росица
Анева – секретар на община Земен.
Препис от заповедта ми да се връчи на лицата за сведение и
изпълнение.

за Кмет :
Димитър Боянов
Заповед РД – 233/02.12.2013г.

