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BG-Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
3
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
03.07.2017 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 000179553
BG313, Тролейбусен транспорт-Враца ЕООД, Враца, бул. Мито Орозов 135, За:
Николай Любенов Вълков, България 3000, Враца, Тел.: 092 648568, E-mail:
trolley_vratza@abv.bg, Факс: 092 648573
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://gt-vratza.com/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://gt-vratza.com/%d0%bf%d1%80%d0%
be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%
83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.
Обект на поръчката
Доставки
Обща прогнозна стойност на поръчката
70000 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
Обслужване на разходите по чл. 285 и чл. 294 от КТ на служителите на
„Тролейбусен транспорт - Враца” ЕООД чрез отпечатване и периодична доставка
на ваучери за храна.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30199770
Описание:
Купони за храна
Срок за получаване на офертите
10/07/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
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Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а
със средства от европейските фондове и програми
НЕ
Друга информация
Съдържание на офертата: 1. Информационен лист за участника. 2. Нотариално
заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в
настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от
лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна
регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника в обществената поръчка. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Декларацията се изготвя по приложения в
документацията образец. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 3-5 от ЗОП. Декларацията се изготвя по приложения в документацията
образец. 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
6. Декларация за срока на валидност на офертата. 7. Техническо предложение
съгласно техническата спецификация. 8. Ценово предложение. 9. Разрешение за
осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна от министъра на
финансите, съгласно чл. 3 от Наредба №7/09.07.2003 г. – заверено копие; 10.
Декларация, че разрешението за извършване на дейност, като оператор не е
отнето по реда на чл.11 от Наредба №7/09.07.2003 г. за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор и участникът не е в
процедура по отнемане на разрешението /представя се в свободен текст/; 11.
Валиден сертификат по ISO 9001:2000 за управление на качеството, по-нов или
еквивалентен, който е по предмета на поръчката, а именно отпечатване и
управление на ваучери – заверено копие; 12. Списък с търговски обекти на
територията на община Враца, с които участникът има сключени договори по
реда на Наредба №7 от 09.07.2003 г. Списъкът трябва да включва действащи
договори с доставчици, с посочени наименование, вид на обекта и адрес, като е
посочена датата на сключване на договор и срока на действие на подписания
между оператора и доставчика влязъл в сила валиден договор. КРИТЕРИЙ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 1. До оценяване се
допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и
отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия. 2.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане: оптимално съотношение цена/качество. 3. Всички оферти, които
отговарят на обявените от възложителя изисквания и бъдат допуснати до
разглеждане, ще бъдат оценявани по горецитирания критерий, чрез комплексна
оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по
показателите на комплексната оценка. Критерият включва следните показатели и
тежести в комплексната оценка на офертите: П_1- Цена за отпечатване и доставка
на един брой ваучер - с относителна тежест 60% от общата комплексна оценка.
Оценките на участниците се определят на база съотношенията между
предложената цена за отпечатване и доставка на един брой ваучер от съответния
участник към максималната предложена цена за отпечатване и доставка на един
брой ваучер от участник в процедурата. П_2 - Брой на търговските обекти, в
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които могат да се използват ваучерите за храна в община Враца– с относителна
тежест 40% от общата комплексна оценка. Оценките на участниците се определят
на база съотношенията между предложения брой на търговските обекти, в които
могат да се използват ваучерите за храна в община Враца от съответния участник
към максималния предложен брой на търговските обекти, в които могат да се
използват ваучерите за храна в община Враца предложени от участник в
процедурата.
Дата на изпращане на настоящата информация
03/07/2017 (дд/мм/гггг)
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