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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00795
Поделение: ________
Изходящ номер: 62-00-235 от дата 26/05/2014
Коментар на възложителя:
Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на 
Агенция по обществени поръчки под уникален код 9029675

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Садово
Адрес
ул.Иван Вазов, №2
Град Пощенски код Страна
Садово 4122 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
общинска администрация 03118 2601
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Петър Георгиев
E-mail Факс
obsadowo@abv.bg 03118 2500
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.sadovo.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.sadovo.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Предметът на поръчката включва доставка до склад на Възложителя 
в град Садово на нови съдове за ТБО за нуждите на общината –
пластмасови кошове в вместимост 120 л.-до 300 броя и пластмасови 
контейнери с вместимост 1100 л. до 200 броя, със срок за 
извършване на доставката-до 60 дни от възлагането. Доставяните 
кошове и контейнери да отговарят на следните изисквания и 
технически параметри:
            2.2.1 за кошовете: вместимост (литри) – 120, тежест 
(кг)  10, максимална дължина (мм)  550, максимална ширина  (мм) 
480, максимална височина (мм) 930, височина без капак макс.(мм.) 
875, ширина при колелата (мм.) 470, колела  гумени (брой) 2 с 
диаметър 200 мм. Ос (брой) 1 поцинкована (устойчива на корозия), 
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допустимо  натоварване (кг.) 48, отваряне  - ръчно, на капака с 
две дръжки, цвят  - черен, кофите да са изработени от 
нерециклиран  полиетилен с висока плътност, обслужване - от  
всички сметоизвозващи машини, отговарящи на европейски 
стандарти, оборудван със 2 бр. светлоотразителни стикери, 
устойчив на високи и ниски температури  UV  и инфрачервени лъчи, 
химикали и удари, с определено место за чип система за 
проследяване.
          Техническите характеристики описани по-горе отговарят 
и са изцяло съобразени с евростандартите  по ISO 14001: 2004; 
ISO 9001: 2000; EN 840-1; EN 840-5;EN 840-6
           2.2.2.за контейнерите: вместимост (литри)  1100, 
максимална височина  с капака (мм) 1315, височина без капак (мм) 
1195, междуосие (мм)  848, широчина с отворен капак (мм) 1098, 
максимална широчина (мм)  1065, максимална дължина  (мм) 1370, 
допустимо натоварване (кг.)  440, спирачна сигурност (мм)  752, 
капак плосък, опорни колела с диаметър (мм) 200 – 4бр., въртящи 
се около оста на закрепване, с блокираща спирачна система на две 
от колелата, начин на отваряне  - ръчно, обслужване от всички 
сметоизвозващи  машини, не рециклиран  полиетилен (НДРЕ), 
устойчив  на УВ лъчение, химическо и биологическо  въздействие.
          Техническите характеристики описани по- горе отговарят 
и са изцяло съобразени  с евростандартите по  ISO 14001:2004;  
ISO 9001: 2000; EN 840-2; EN 840-3; EN840-4; EN 840-5; EN 840- 
6. 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44613700
Доп. предмети 44613800

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
До 300 броя кошове и до 200 броя контейнери, като конкретното 
количество ще се заявява от възложителя по време на изпълнението 
на договора за възлагане.
Прогнозна стойност
(в цифри): 64000   Валута: BGN
Място на извършване
Доставката ще се извършва от изпълнителя до склад на възложителя в  
град Садово.

код NUTS:  
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Доставката на заявеното количество кошове и контейнери от 
възложителя да се извърши до 60 дни от възлагането до склад на 
възложителя в град Садово. Доставяните кошове и контейнери да 
бъдат придружени с документация, доказваща съответствието им с 
изискванията за техническите параметри на възложителя.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
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Дата: 04/06/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00
Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Представените оферти за изпълнение на обществената поръчка да 
отговарят на изискванията за обем и съдържание на чл.101в, ал.1 
от ЗОП, а именно да съдържат: 
1. данни за лицето, което прави предложението-в свободен текст;
2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, 
т. 3-в свободен текст; 
3. ценово предложение (по образец);
4. срок на валидност-в свободен текст.
и да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик на адрес 
град Садово-4122, ул. Иван Вазов, №2.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/06/2014 дд/мм/гггг
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