ОБ1ЦИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.С унгуц ларе, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” На 2
тел: (] 5571/11063; факс:5585; е-таН:Ктегзипдцпагефаьиьов

ЗАПОВЕД
М9685

26/09/2019г.
На основание ч; 44” ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМ ДХ), чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), в
качеството си на Кмет 1 а Об шина Сунгурларе и възложител по смисъла на чл. 5, т. 9 от
ЗОП, и във връзка с нес бходпмостта от доставка на оборудване за нуждите на Домашен
социален патрона >к гр. Сун “урларе , по проект „Модернизация на съществуващата
материална база за пред остав яне на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ в
Община Сингурларе ” гр. Сунгурларе, община Сунгурларе,област Бургас”, съгласно
Договор за съвместна дейност М) РД 04-56/01.О7.2О19 г. между фонд „Социална
закрила" и община Суш урларе,
.

ОТКЗИВАМ:
Процедура за вт злагане на обществена поръчка, чрез директно възлагане за
доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе , по
проект „Модернизация на 1съшествуващата материална база за предоставяне на
социалната услуга „Д)машзн социален патронаж“ в Община Сунгурларе " гр.
Сунгурларе, община (ТунгУзлареюбласт Бургас”, съгласно Договор за съвместна
дейност М! РД (14-56.О1.01.2019 г. между фонд „Социална закрила" и община
Сунгурларе,
1.
Предмет, азисйвания и обхват:
1.1.
Предмет: Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на
Домашен социален патр знам гр. Сунгурларе , община Сунгурларе,област Бургас”
1.2.
Обхват: ( бщиЕ а Сунгурларе В ролята на Бенефициент по проекта следва
да възложи изпълнение” 0 на чабор от дейности по Избор на изпълнител за доставка на
оборудване за нукдит»: на 1Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе, община
Сунгурларе,област Бург ю”, к 1кто следва.
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Професионална картофобелачка,
мощност 0.37 кЩ/монофазна
или трифазна, производителност
60 кг/час, Размери: 830х530х740п
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цикъла на измиване 60 ;90 ;180
секунди. Размер на кошницата
50х50см. Консумация на вода за
един цикъл 2,1 литра. Капацитет на
ваната 15 литра. Капацитет на
бойлера 6 литра. Максимална
височина на съдовете 440мм.
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(ЗМ/1 Температура на измиване 60
С Температура на изплакване 88 С.
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кошничка за прибори. Мощност
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2.1.
Срокът за изпълнение на поръчката е от влизане в сила на договора за
възлагане на обществен ъта поръчка и е с максимален срок за извършване на Доставката
не по - мап (0 от 2( кале чдартги дни и не повече от 40 календарни дни.
2.2.
Място за тзпълнение: „Домашен социален патронаж „ гр.Сунгурларе .
3

Финансов ресурс за изпълнение на поръчката

и

начин на плащане:

3.1.
Усло зия н финансиране:
Сред ствата за 3 ъплащане на поръчката се осигуряват от фонд „Социална
закрила" и община Сунг урларе, както следва:
- фонд „Социалня, закрила“ в размер на 1620794 лв. /шестнадесет хиляди двеста
и седем лева и 94 (тоти [ки/ без включен ДДС;
800,89 лв.
- община Сунгур ларе - собствено финансово участие в размер на
/хиляда и онемстотан ле за и 89 стотинки / без включен ДДС, по проект „Модернизация
на съществиващата мат :риална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен
”
Сунгурларе, община
гр.
социален патронаж“ в Община Сунгурларе
дейност Ме РД 04”ас”,
за
съвместна
Договор
съгласно
Сунгурлареобласт Бур
56/01.07.2О 9 г.. между :)онд .,Социална закрила" и община Сунгурларе.
3.2.
Размер на финансовия ресурс: Финансовия ресурс е до 18
008,83/Осемнадесет хил или 1 осем лева и 83 стотинки/ без ДДС и 21 610.60 лева
/двадесет и една хиляди шестотин и десет лева и 60 стотинки / с включен ДДС.
1

1

социален патронаж“ в Община Сунгурларе ” гр. Сунгурларе, община
Сунгурлар(:,област Бу1гас”, съгласно Договор за съвместна Дейност М» РД 0456/01.07.2019 г. между понд ,Социална закрила" и община Сунгурларе.
Име на участникът, адр ес и .тице за кореспонденция и по възможност телефон, факс и

е-ШаП.

7.

Разтлежд ане и оценяване на офертите:

7.1.
Оферти и ;е се триемат до 17:00 часа на 09.10.2019 г. в деловодството на
Община С) нгурларе, де поводство или по пощенски път на адрес: гр. Сунгурларе, общ.
Сунгурларе , обл. Бургас, ул. Г. Димитров““ На 10.
7.2.
Разглежд: .нето на подадените оферти ще се извърши на 10.10.2019 г. от
10:00 ч. в залата на „ОС етаж 2.
7.3.
След разтлеждането и оценката на офертите, което ще се извърши от
длъжностните лица, 0 треде пени от възложителя, участниците писмено ще бъдат
уведомени за резултати те от оценката и участника, с който ще се сключи договор за
възлагане ъ а обществена поръчка за доставка на оборудване по проект „Модернизация
на съществуващата мат :риал на база за предоставяне на социалната услуга „Домашен
социален патронаж“ в Община Сунгурларе ” гр. Сунгурларе, община
Сунгурларе,област Бур гас”, съгласно Договор за съвместна дейност Ме РД 0456/01.07.2019 г. ме >кду ( лонд „Социална закрила" и община Сунгурларе.
“

*

ОДО БРЯЕ АМ:
Видът на покана” а за т одаване на оферти за възлагане на поръчка за доставка на
по прое: гт „Модернизация на съществуващата материална база за
оборудване
предоставяне на соци шната услуга „Домашен социален патронаж“ в Община
Сунгурларе ” гр. Сунгу] »ларе. община Сунгурларе,област Бургас”, съгласно Договор за
11.

съвместна дейност По Р; [ 04-5 6/01.07.2019 г. между фонд „Социална закрила" и община
Сунгурларе.
Длъжностнт" лит [а за получаване, разглеждане и оценка на офертите в
процедурат 1, както след за:
Председател Димитри на Събева - ръководител по проекта,
и членове:
1.
Петър Му лиев - Гл. Експерт „УОПП“;
2.
Снежана Рускот а - мл. специалаист „Счетоводител"
СЪС ЗАДАЧА:
Получаване, разг теждг не и оценка на оферти за участие в процедура доставка на
по прос кт „ Модернизация на съществуващата материална база за
оборудване
предоставяне на соци шната услуга „Домашен социален патронаж“ в Община
Сунгурларе ” гр. Сунгу1 чларе, община Сунгурларе,област Бургас”, съгласно Договор за
съвместна дейност Ме РД 04-5 6/01.07.2019 г. между фонд „Социална закрила" и община
Сунгурларе.
Ред за работа на длъж ностните лица:
1.
Длъжност ните лица да започнат работа на 10.10.2019 год. от 10:00 ч. в
залата на „()С” - Общин [ Сун гурларе ет.2,
2.
Длъжност ните тица да подпишат декларация, че не е налице конфликт на
с
интереси участниците, пред 1 отваряне на офертите.
3.
Длъжност ните лица да отворят пликовете и да проверят съответствието
*а на Зъзложителя.
изисквания
им съгласно
4.
Длъжност ните лица да извършат събиране, разглеждане и оценка на
ПОСТЪПИЛИТ 3 оферти.
.

3.3.
Начин на плашане: Плащанията по доставеното и монтирано оборудване
се
да
извършват по ба тков път, в български лева, при спазване на реда и условията,
регламентирани в него.
Предвижда се рг зплат танията по доставеното и монтирано оборудване в лева. по
банков път, по посочен. ъта см етка на Изпълнителя, в следният ред:
1
.Отчитането .та работата става след представяне на приеме-предавателен
протокол за дсставт а на оборудването, съгласно представената техническа
спецификатия, протош л за, монтиране на оборудването и извършената доставка на
сефертафи снимков ма *ериат и копия на гаранционните карти, заверени с гриф „вярно
е оригината", с прид аужително писмо на фонд „Социална закрила" и община
Сунгурларе. Община Сунгурларе или упълномощено от него физическо или
юридическо лице пре зерява извършената работа на място, след което оформя и
подписва гзрецитнрани ге пр >токоли и в пет дневен срок от датата на получаването им
ги изпраща на фонд „С зциална закрила" за проверка и подпис. Представител на фонд

„Социална закрила" щовергва представените протоколи и финансово - счетоводни
документи, извършва щ жоверка на място, след което подписва окончателния протокол.
След подп теване ча окончателният протокол по т. 1 Изпълнителя издава фактура за
изпълнение дейности ( получател ФСЗ.
Разплащането на извършените и отчетени с горепосочените в т. 1 протоколи ще
в
става сро ( от двадесет работни дни, считано от датата на получаване на издадената от
страна на 1/ зпълнителя [)акту ра.
Под тисаните дъ устра нни протоколи се считат за окончателни и всички
последвали корекции в *ях са недействителни.
,

4.
Критерии за оценка на офертите: „Най-ниска цена".
Участниците ще трябва да оферират за позицията за която са поканени
съобразявайки се с техн ачесн ата спецификация и наличния финансов ресурс. Офертите
ще бъдат оценети на Заза аай- ниско предложената цена за съответната позиция.
Доставката ще бъде тъзлоткена на участниците , предложили най-ниската обща
стойност за съответната позиция.
Цените трябва да Зъдат оферирани в лева и да бъдат за стойността на доставката до
местоназнатениетс: „Домашен социален патронаж“ гр.Сунгурларе, като включват
всички дъл:кими мита, 1 анъци и такси, които се прилагат при внос на стоки в България,
Данък добавена стойнсст (ДДС), застраховки, транспорт в страната, натоварване и
разтоварваъ

“е.

Срок на валидност на офертите: 30 /тридесет/ календарни дни
започва да тече отденя , следващ Деня на крайния срок за получаване на оферти.
5.

и

Изискват пя към офертите и изискуеми документи:
6.1.
Офертите на участниците съдържат следното:
Реги :трап ионнн документи на участника - БИК или удостоверение за
актуално състояние;
Предложе ние за изпълнение на поръчката - по образец;
Ценово п; едлоткение - по образец.
Изисквант [я към офертата:
6.2.
Офертите на уча :тниците задължително се представя в запечатан непрозрачен
плик, като търху плика ( е изписва: ДО ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
За участие в процедура за доставка на оборудване по проект „Модернизация на
съществува .цата матер» ална” база за предоставяне на социалната услуга „Домашен
6.

38 рзвър: ЦВНЗЛЗ работа ДЛЪЖНОСТНИТС ЛИЦЗ Да съставят И ПОДПИШЗТ
протокол събирането разглеждането И ОЦСНЯВЗНВТО на ОфСРТИТВ.
6.
Длъжност ните лица Да приключат своята работа в срок ДО 10.10.2019 г.
Насч оящата заш »вед Да се връчи на длъжностните-„лица - за сведение и
5.
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