УКАЗАНИЯ
за участие в поръчка с предмет: "Извършване на текущ ремонт /кръпки/по технология
„Печматик” /Patchmatic/ или еквивалентна на улиците в Район "Тракия", възлагана
чрез събиране на оферти с обява

Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА.
Възложител: Възложител на настоящата поръчка е Кметът на район „Тракия“ на
основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
Място на изпълнение: уличната мрежа на територията на Район „Тракия”.
Предмет на обществената поръчка: "Извършване на текущ ремонт /кръпки/по
технология „Печматик” /Patchmatic/ или еквивалентна на улиците в Район "Тракия"
Срок на действие на договорите: Срокът на действие на договора за изпълнение на
настоящата поръчка е до 31.12.2017 г., считано от датата на подписването му.
Обща стойност на поръчката.
Общата стойност на поръчката е до 20 000 лв. с ДДС, която сума е максимална и не
може да бъде надхвърляна.
Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя в обявата и в техническата спецификация условия.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на
държавата, в която е установено.
Срокът за изпълнение, както и условията за заплащане на извършените СМР са
регламентирани в проекта на договор, който е част от документацията за участие.

РАЗДЕЛ IІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
Подробно критериите за подбор са посочени в обявата на Възложителя.
Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора
документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии
за технически и професионални способности, съгласно чл. 67, ал. 6 във вр. чл. 64, ал. 1, т. 2 и
ал. 3 от ЗОП.
РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, обществената поръчка се възлага въз основа на
икономически най-изгодната оферта, като критерият за оценка е – Оптимално съотношение
качество/цена, което се оценява въз основа на цената и качествени показатели.
Показатели за оценка и относителна тежест:
1. “Предложена цена” – изразява се с число, представляващо съотношение между
предложената най- ниска цена за всеки вид работа от кандидат в процедурата към
предложената цена за всеки вид работа от всеки един от кандидатите, умножена с тегловен
коефициент 85;

Цена на всеки вид работа - Ц (1 до к)=(Ц (1 до к) min/Ц (1 до к) n)x85,
където: Цmin е най-ниската цена, а Цn – цената на съответния кандидат, к – брой видове
работи.
Обща оценка по показателя „предложена цена” Ц = (Ц1 + Ц2 + Ц3 +……..+ Цк) / к
Максимален брой точки – 85
2. “Гаранционен срок” – изразява се с число, представляващо съотношение между
предложеният гаранционен срок на всеки един от участниците към предложеният най-дълъг
гаранционен срок от участник в процедурата, умножено с тегловен коефициент 15;
ГС=(ГСn/ГСmax)x15, където:
ГСn е гаранционен срок, предложен от съответния кандидат, а ГСmax – предложеният найголям гаранционен срок от кандидат. Максимален брой точки по този показател – 15.

