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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: 00138

Поделение: ________

Изходящ номер: ПП -03 от дата 24/04/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Шумен

Адрес
бул. "Славянски" 17

Град Пощенски код Страна
Шумен 9700 Р. България

Място/места за контакт Телефон
Община Шумен  етаж 3 стая 335 054 857704

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Делян Стоянов  - 0882 885744

E-mail Факс
d.stoyanov@shumen.bg 054 800400

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.shumen.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Поддържане и ремонт на уличното и парково осветление на Община 

Шумен.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Видовете дейности  и прогнозните обеми по поддържането  и 

ремонта са ориентировъчни и са посочени в приложение към 

настоящата покана.

Прогнозната стойност е без ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 64000   Валута: BGN

Място на извършване

Община Шумен и кметствата на Община Шумен код NUTS:  

BG333

Изисквания за изпълнение на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е поддържане и ремонт на уличното 

и парковото осветление на Община Шумен. Участниците трябва да 

отговарят на следните минимални изисквания за техническите си 

възможности и квалификация за изпълнение на обекта на 

обществената поръчка:

1. Участникът трябва да е изпълнил поне един договор с предмет, 

сходен с предмета на поръчката през последните три години.

2. Участникът да разполага най-малко с две собствени автовишки с 

минимална работна височина 10м (десет метра), с валидни 

документи както за МПС, така и за подвижната работна площадка и 

за автовишката като общ механизъм. 

3. Участникът да е имал минимум 6 (шест) ел.монтьора с 3-та и по

-висока квалификационна група по БТ, средносписъчен състав за 

2012г. Както и броят на ел.монтьорите, към датата на подаване  

на офертата, да е по-голям или равен на 6 (шест).

4. Участникът да е имал минимум 2-ма правоспособни машинисти на 

повдигателни съоръжения, средносписъчен състав за 2012г., както 

и да разполага с 2-ма и повече към датата на изготвяне на 

офертата.

5. Участникът да има  най-малко две лица по трудово 

правоотношение за техническо ръководство на работите, с висше 

образование и подходяща квалификация за типа работа.

6. Участникът да има най-малко едно лице по трудово 

правоотношение за контрол по спазването на здравословни и 

безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо 

образование. Това длъжностно лице следва да има документ за 

обучение съгласно Наредба 3/1996  г. от лицензиран от НАПОО 

център за професионално обучение.

7. Участникът да има внедрени и действащи системи за управление 

на качеството, за опазване на околната среда и за безопасни и 

здравословни условия на труд, както  следва : ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001.

8. Участникът да е представил декларация за доставчик/ици на 

електрооборудване или да е търговец на такова.

9. Участникът да е представил поне едно потвърдително писмо от 

акредитирана кабелна лаборатория .

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Общата оценка (Тоб.) се изчислява по формулата: 
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Тоб.=0.6*Тфин.+0.4*Ттех., където

Тфин. е оценката на финансовото предложение, а Ттех. е оценката 

на техническото предложение.

Тфин. за всеки участник се изчислява по следния начин:

Тфин. = (Цмин. / Цх ) * 100, където:

Цмин. е минималната предложена цена, а Цх е цената предложена от 

съответния участник.

Предложената цена за всеки участник се изчислява, като се 

умножат предложените единични цени за всеки вид дейност, по 

прогнозните количества посочени в Таблица  1.

Ттех. за всеки участник се изчислява по следния начин:

Ттех.= 0.4Слок.+0.4*Среак. +0.2*Cгар., където:

Слок. = Слок.х. / Слок.мах. *100,   

Слок.мах. е максималния брой локации на територията на община 

Шумен, обслужвани едновременно, Слок.х. е броят локации/места на 

повреди за едновременно обслужване предложен от съответния 

участник. Учасникът трябва да е доказал с техническите си и 

квалификационни възможности обслужването на оферирания брой 

локации, при хипотезата, че максимум 2 от тях са на еднотипни 

мрежи. (С цел недопускане на некоректни предложения, комисията 

си запазва правото да извършва практичеки тестове, както и да 

изисква допълнителни детайлни обяснения за предложението на 

участника).

Среак. = Среак.мин. / Среак.х. *100,   

Среак.мин. е минималния предложен срок за изпращане на 

квалифициран електротехник (с подходяща техника и допълнителни 

специалисти), на място, за отстраняване на възникнали проблеми и 

аварии, а Среак.х. е срока за  изпращане на място на специалисти 

и техника, предложен от съответния участник.  (С цел недопускане 

на некоректно предложени срокове, по преценка на комисията, 

нереалните се проверяват с практически тестове: на предварително 

посочените от участника телефони/координати се подава сигнал за 

повреда и се описва типа и локацията – комисията засича реалното 

време за реакция. При разминаване се коригира посоченото време 

за реакция с реално засеченото).

Cгар.= Сгар.х  / Сгар.мах*100,

Сгар.мах. е максималния предложен ганционен срок, а Сгар.х е 

гаранционния срок предложен от съответния участник (ако има 

предложени различни срокове за видовете услуги и материали от 

един участник, за изчисление се ползва минималния предложен 

гаранционен срок). С цел реалистичост на резултатите всички 

срокове по-големи от 12 месеца ще се приравняват на този срок.

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/05/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Документите във връзка с Публичната покана могат да бъдат 

разгледани и изтеглени от Профил на купувача на интернет адрес : 

www.shumen.bg.

Офертите следва да се подадат в  административната сграда на 

Община Шумен - бул. "Славянски" 17 , стая 204 етаж.2 - 

Деловодство.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 01/05/2013 дд/мм/гггг
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