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Ø ОБРАЗЕЦ 1 – ОФЕРТА;
Ø ОБРАЗЕЦ 2 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.1 ОТ ЗОП;
Ø ОБРАЗЕЦ 3 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.2 ОТ ЗОП;
Ø ОБРАЗЕЦ 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.5 ОТ ЗОП
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ОФЕРТАТА, ПОДПИСАН ОТ УЧАСТНИКА
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ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Настоящата процедура се провежда във връзка с предстоящите
мероприятия за дезинсекция срещу комари и ефективното намаляване на
популацията им.
Предмет на обществената поръчка: „Дезинсекция срещу комари
чрез наземно и авиационно третиране на територията на Община
Белене през 2008 год.”
Така формулиран обекта на поръчката включва дезинсекционни
обработки срещу комари в регулационните граници на населените места в
Община Белене с генератор за топъл аерозол и авиационно третиране
против комари със система за ултрамалообемно пръскане по поречието на
река Дунав на територията на Община Белене със консумативи, средства и
специалисти от Изпълнителя.
Общата площ на землището на Община Белене е 285 046 дка., от
които 14 126дка. са фонд “населени места”. Точните площи за наземна и
въздушна обработка ще зависят от конкретните условия и налагащата се
честота, както и от осигурените за целта финансовите средства.

1.Технически условия за изпълнение на поръчката:
1.1. Да се спазват стандартите и изискванията, свързани с дейността
по дезинсекцията срещу комари.
1.2. Дезинсекцията да се извърши с високоефективна техника,
оборудвана с генератор за топъл аерозол за наземните обработки и със
система за ултрамалообемно пръскане за авиационно третиране.
1.3. Дезинсекцията да се извършва:
 при наличие на благоприятни метеорологични условия и в часови
диапазон, съобразен с найвисоката активност на комарите;
 по определен график, ненарушаващ нормалния ритъм на живот на
гражданите;
1.4. Да се проведе във възможно найкратки срокове с оглед
ефективната борба с комарите.
1.5. Да се спазват изискванията на законодателството, относно
спазването на околната среда и здравето и живота на хората и животните.
1.6. Препаратът за дезинсекция да отговаря на следните условия:
 да е прилаган за дезинсекция срещу комари;
 да е разрешен за употреба в Република България;
 да е ефективен по отношение на възрастни летящи насекоми и с
добро проникващо действие в труднодостъпни местообитания на комарите;
 да е с бърз начален ефект, с ниска токсичност и кратък карантинен
период;
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 да е безвреден за хора и домашни животни и да не уврежда околната
среда;
2. Срок за изпълнение на поръчката: След възлагане от Община
Белене. Краен срок: 31/10/2008 год.
3.
Квалификационни
изисквания
към
участниците
в
процедурата:
3.1. Да притежават удостоверения за правоспособност за ръководство
и извършване на дейността, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №3/24.01.2005
г. на Министерството на здравеопазването, издадени от РИОКОЗ (ХЕИ) и
НЦЗПБ.
3.2. Участниците да представят доказателства за квалификация и
професионален опит в посочената дейност /препоръки от предишни
възложители или постоянни партньори/. Да имат технически възможности
за изпълнение на поръчката и опит в изпълнението на услуги, сходни с
предмета на поръчката.
3.3. Да разполагат с високоефективна наземна техника, оборудвана с
генератор за топъл аерозол и добре обучен персонал. Участниците да
притежават устройства за малообемно пръскане и да разполагат с
лицензиран летателен и технически персонал. Да разполагат с лиценз за
извършване на авиохимическо третиране, свидетелство за авиационен
оператор, свидетелство за летателна годност.
3.4. Да са сертифицирани по международния стандарт за качество
ISO 9001 : 2000 за дезинсекция.
3.5. Да представят санитарно разрешително от Министерството на
здравеопазването за предлагания препарат.
3.6. Да предоставят заверено копие от лиценз на фирма, доставяща
препарата, сертификат за качество на предлагания препарат,
информационен лист по безопасност на препарата.
3.7. Да представят график за изпълнение на услугата.
3.8. Доказателства за икономическо и финансово състояние и
технически възможности и/или квалификация, съгласно изисканите в
обявлението документи и информация по чл.50 и чл.51 от ЗОП.
4. Начин на образуване на предлаганата цена: Участниците
представят цена на обработен декар с вкл. ДДС.
5. Начин на плащане: Плащането се извършва в лева, по банков път
чрез платежно нареждане в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни, след
подписване на акта за извършената работа и издаване на фактура.
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6. Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява: За
гр. Белене – от служител на общинска администрация – гр. Белене,
кметовете на населените места.
7. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни от крайния
срок за получаване на оферти.
8. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата и
гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за участие в процедурата е парична в размер 600 лв.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата
стойност и се представя при подписване на договора. Същата се
освобождава в 7дневен срок от датата на изпълнение на договора.
Гаранциите се представят под форма, посочена в чл.27 от НВМОП.
Условията и сроковете за тяхното задържане или освобождаване се уреждат
съгласно чл.28, 29 и 30 от НВМОП.
Гаранцията за участие под формата на парична сума превежда по
банков път по сметка
IBAN: BG26 UNCR 9660 3316 3039 18,
BIC: UNCR BGSF, при УниКредит Булбанк.
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ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи изисквания:
Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
техни обединения. Изпълнител на обществена поръчка е участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото Възложителят е
сключил договор за обществена поръчка.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
А) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния
кодекс;
Б) подкуп по чл.301 – 307 от Наказателния кодекс;
В) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321(а) от
Наказателния кодекс;
Г) престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от
Наказателния кодекс;
Д) престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния
кодекс.
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове;
Изискванията по т.1, 2 и 3 се отнасят за управителите или за
членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че
членове са юридически лица – за техните представители в съответния
управителен орган. Когато участникът предвижда участието на
подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.1, 2 и 3
се прилагат и за подизпълнителите.
Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка участник, който:
1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и под
законови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
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2. е лишен от правото да упражнява определена професия или
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
3. има парични задължения към държавата или към общината по
смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване
или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът
е установен.
Изискванията по т.2 и 3 се отнасят за управителите или за членовете
на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са
юридически лица – за техните представители в съответния управителен
орган. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, изискванията по т.1, 2 и 3 се прилагат и за
подизпълнителите.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участници, при които член на управителен или контролен орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по
смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация. Когато
участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискването се прилага и за подизпълнителите.
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в
която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и
ал.2 от ЗОП.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът,
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП,
издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен.
При подаване на офертата, участникът в процедурата удостоверява
липсата на изброените погоре обстоятелства с декларации /по образец/.
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Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи по чл.13
от НВМОП и документите, изискани от Възложителя;
2. за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от
ЗОП;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на
чл.14, ал.2 от НВМОП;
5. който не може да докаже стабилно икономическо и финансово
състояние, техничeски възможности и/или квалификация.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата
по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП в 7 /седем/ дневен срок от настъпването
им.
Избраният за изпълнител участник в процедурата е длъжен да
изпълни поръчката съгласно изискванията на Възложителя и установените
в страната норми.

2. Специфични изисквания:
Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може
да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо
лице, както и техни обединения, регистрирано като търговец и отговарящо
на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за
условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
на Министерството на здравеопазването.
Участниците в процедурата да притежават:
Ø Удостоверения за правосопособност за ръководство и извършване
на дейността, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №3/24.01.2005 г. на
Министерството на здравеопазването, издадени от РИОКОЗ (ХЕИ) и
НЦЗПБ – копие със заверка „Вярно с оригинала”;
Ø Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции
за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации и стандарти (ISO 9001 : 2000 за дезинсекция,
Лиценз на фирма, доставяща препарата, Санитарно разрешително от
Министерството на здравеопазването за предлагания препарат, Сертификат
за качество на предлагания препарат, Информационен лист по безопасност
на препарата) – копие със заверка „Вярно с оригинала”;
Ø Лиценз за извършване на авиохимическо третиране – копие със
заверка „Вярно с оригинала”;
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Ø Свидетелство за авиационен оператор  копие със заверка „Вярно с
оригинала”;
Ø Свидетелство за летателна годност  копие със заверка „Вярно с
оригинала”;
Ø Участника да притежава устройства за малообемно пръскане и да
разполага
с
лицензиран
летателен
и
технически
персонал.

9

V. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Удостоверение за актуално състояние издадено не порано от 3
/три/ месеца от датата на отваряне на офертата или документ за
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство, а когато е физическо лице – документ за самоличност –
заверено от участника копие.
2. Документи за регистрация на участника в конкурса – Решение
за съдебна регистрация, както и всички последващи пререгистрации,
браншова регистрация /ако има/  копия, заверени от участника.
3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ /Идентификационен код/
 заверено копие.
4. Документ
за
регистрация
на
фирмата
по
ДДС
(Идентификационен номер по ДДС)  копие, заверено от участника или
декларация, че същата не е регистрирана.
5. Удостоверение от НАП за наличието или липса на задължения
на основание чл.87 ал. 6 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс
/ДОПК/, издадено не порано от 25 дни преди датата на отваряне на
офертата  копие, заверено от участника.
6. Доказателства
за
техническите
възможности
и/или
квалификация по чл.51 на ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за
обществена поръчка:
6.1. Списък на договорите за изпълнени услуги, сходни с предмета на
тази обществена поръчка, за последните 3 години с посочени номер и дата
на договорите, наименование на Възложителите и стойности без ДДС,
придружен с препоръки/референции за добро изпълнение.
6.2. Описание на техническото оборудване за осигуряване на
качеството, с което разполага участника за изпълнение на обществената
поръчка за услуга.
6.3. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи
за контрола на качеството.
6.4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции
за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации и стандарти (ISO 9001 : 2000 за дезинсекция,
Лиценз на фирма, доставяща препарата, Санитарно разрешително от
Министерството на здравеопазването за предлагания препарат, Сертификат
за качество на предлагания препарат, Информационен лист по безопасност
на препарата) – копие със заверка „Вярно с оригинала”.
6.5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на участника и на ръководните му служители или на лицата,
които отговарят за извършването на услугата – заверени от участника копия;
6.6. Декларация за средния годишен брой на служителите и и за броя
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на ръководните служители на кандидата или участника за последните три
години.
6.7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага
участника за изпълнение на обществената поръчка за услуга;
Минимални изисквания: Участниците в процедурата следва да
притежават и представят:
Ø Удостоверения за правосопособност за ръководство и извършване
на дейността, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №3/24.01.2005 г. на
Министерството на здравеопазването, издадени от РИОКОЗ (ХЕИ) и
НЦЗПБ – копие със заверка „Вярно с оригинала”;
Ø Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции
за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със
съответните спецификации и стандарти (ISO 9001 : 2000 за дезинсекция,
Лиценз на фирма, доставяща препарата, Санитарно разрешително от
Министерството на здравеопазването за предлагания препарат, Сертификат
за качество на предлагания препарат, Информационен лист по безопасност
на препарата) – копие със заверка „Вярно с оригинала”;
Ø Лиценз за извършване на авиохимическо третиране – копие със
заверка „Вярно с оригинала”;
Ø Свидетелство за авиационен оператор  копие със заверка „Вярно с
оригинала”;
Ø Свидетелство за летателна годност  копие със заверка „Вярно с
оригинала”;
Ø Участника да притежава устройства за малообемно пръскане и да
разполага с лицензиран летателен и технически персонал.
7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:
7.1. Удостоверения от банки или копие от застраховка за
професионална отговорност.
7.2. Годишен финансов отчет /заверено копие от счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите за 2006 и/или 2007 година/;
7.3. Информация за общия оборот и за оборота от извършване на
услугата, която е обект на поръчката, за последните три години.
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
(1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена
поръчка кандидат или участник, който е:
Ø осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран, за:
· престъпление
против
финансовата,
данъчната
или
осигурителната система, включително изпиране на пари, по
чл.253 – 260 от Наказателния кодекс;
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· подкуп по чл.301 – 307 от Наказателния кодекс;
· участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321(а) от
Наказателния кодекс;
· пресдтъпление против собствеността по чл.194 – 217 от
Наказателния кодекс;
· престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от
Наказателния кодекс;
Ø обявен в несъстоятелност;
Ø в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове;
9. Декларация съгласно Чл. 47, ал.5 от ЗОП.
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от
ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
Ø е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от
Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е
чуждестранно лице –
се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е
преустановил дейността си;
Ø е лишен от правото да упражнява определена професия или
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
Ø има парични задължения към държавата или към община по
смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване
или данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен
11. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнението
на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда
подизпълнители  подписана и подпечатана – оригинал.
12. Списък с данни за подизпълнителите (ако се ползват такива) ,
дела на тяхното участие, както и декларация, подписана от управителя,
съответно от членовете на управителния орган, че е изискано
предварително съгласие за участие на подизпълнителя.
13. Декларация, за запознаване с условията на обществената
поръчка.
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14. Справка "Сведения за участника" /точен адрес, лице и
телефон за контакт, банкови реквизити/.
15. Ценова оферта /по образец в отделен запечатан непрозрачен
плик/ със срок на валидност и калкулация на офертната цена.
16. Документ за закупена документация – копие, заверено от
участника.
17. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса  копие,
заверено от участника.
18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан
от участника.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
документите по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14 се представят за всеки
от тях.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице, документите по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14 се представят от
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български
език, документите по т.1 и т.2 се представят в легализиран превод, а
документите по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14, които са на чужд език, се
представят и в превод. Ако участникът в процедурата е обединение,
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
Когато в съответната чужда държава не се издават документите по
чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47,
ал.1 и ал.2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е
установен.
Когато клетвената декларация няма правно значение според
съответния национален закон, участникът представя официално заявление,
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е
установен.
При подписване на договор за възлагане изпълнението на
обществената поръчка, участникът в процедурата, определен за изпълнител,
е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.13 и ал.2 от
ЗОП. Същите документи трябва да се представят и от подизпълнителите на
определения за изпълнител участник, когато предвижда участие на
подизпълнители.
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VІ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
ОФЕРТАТА

И
НА

Критерият, по който ще се определи изпълнител на настоящата
обществена поръчка, е “икономически найизгодна оферта”.
Всички оферти, които отговарят на изискванията по чл. 13 и чл. 14,
ал.1 и ал.2 от НВМОП и изискванията на документацията, ще бъдат
разглеждани, оценявани и класирани по посочените подолу показатели и
относителната им тежест, по следната методика за определяне на оценката
по всеки показател:
Ø ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА – 50 %
Ø ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – 50 %
1. Техническа оценка: Оценката на техническите възможности се
извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите критерии за
оценка и се отразява в таблицата за оценка. За покриването на всеки от
критериите се дава следната оценка:
1.1. Опит при изпълнение на подобни обществени поръчки /К 1/: 
тежест 20 %  максимален брой точки 20
Доказва се по представен от участника списък на договорите за
изпълнени услуги, сходни с предмета на тази обществена поръчка, за
последните 3 години с посочени номер и дата на договорите, наименование
на
Възложителите
и
стойности
без
ДДС,
придружен
с
препоръки/референции за добро изпълнение.
Определя се стъпка от 5 точки като офертите се подреждат в
низходящ ред. Фирмата с най – много реализирани обекти /т.е. изпълнени
услуги, сходни с предмета на тази обществена поръчка/ получава 20 т.
1.2. Срок за започване изпълнението на услугата след подаване на
заявка от Възложителя в часове /К 2/:  тежест 15 %  максимален брой
точки 15
К2 =

минималeн предложен срок за започване
предложен срок за започване от участника

´ 15
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1.3. Срок за изпълнение на услугата в календарни дни, съгласно
представен график /К 3/  тежест 15 %  максимален брой точки 15
К3 =

минимален предложен срок за изпълнение
´ 15
предложен срок за изпълнение от участника

Само оферти, получили оценка за техническото им предложение,
се допускат до етап на финансова оценка.

2. Финансова оценка: Финансовите предложения се проверяват, за да
се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията
на Документацията за участие в процедурата.
Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазването
на следното правило: При различия между сумите, изразени с цифри и думи,
за вярно се приема словесното изражение на сумата.
Критерият за оценка на финансовото предложение е, както следва:
2.1. Предлагана цена за обработен декар /К 4/  тежест 50 % 
максимален брой точки 50
Цената за обработен декар чрез наземна обработка с генератор за
топъл аерозол и цената за обработен декар чрез авиационно третиране
против комари със система за ултрамалообемно пръскане се сумират, като
получената стойност служи за изчисляването на коефициента на
финансовото предложение на участниците в процедурата, както следва:

К4 =

минимална предложена цена
´ 50
предложена цена от участника

Икономически найизгодна оферта за Възложителя е офертата,
получила найвисока комплексна оценка /Кк/ от максимално
възможната  100 точки, като сума от индивидуалните оценки по
отделните показатели:
Кк = К1 + К 2 + K 3 + K 4
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VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА
ПОДГОТОВКАТА ИМ
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените от Възложителя условия. Офертата се попълва по
приложения образец към документацията.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Всеки
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта. Критерият за оценка на офертите е
икономически найизгодната оферта и участникът може да предложи само
един вариант в офертата си.
Всеки участник е длъжен да заяви в офертата си дали при
изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. Лице, което е
дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,
не може да представя самостоятелна оферта.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или
упълномощен от него представител, лично или изпратена по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 17:00 часа на 14/05/2008г.
в стая № 25 /Деловодство/ на административната сграда на Общината –
гр. Белене, ул. “България” № 35. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При
изпращане по пощата с препоръчано писмо участникът трябва да се
съобрази с крайния срок за получаване на офертите /датата и часа/. Писма с
оферти, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.
Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан
непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в
плика с офертата. Финансовата /ценовата/ оферта се попълва по приложения
образец и съдържа съответните приложения към нея.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във
входящ регистър.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно
на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок за тяхното
получаване.
Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 15/05/2008 год.
от 10:00 часа в зала № 26 на административната сграда на Община Белене.
Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители могат
да присъстват при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП.
При непълноти в настоящата документация са валидни изискванията
на НВМОП и ЗОП.
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