BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", бул. "Васил Левски" № 88, За:
Исидора Кьосева, България 1037, София, Тел.: 02 9183162, E-mail:
lawyer@nationallibrary.bg, Факс: 02 843595
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nationallibrary.bg.
Адрес на профила на купувача: www.nationallibrary.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Почистване на помещения в Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”,
находяща се на бул. „Васил Левски” № 88, гр. София”.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
90000000, 90900000, 90910000
Описание:
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги по почистване и хигиенизиране
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Услугата се възлага за срок от 1 година, считано от 01.01.2015 г. Обемът на поръчката е
подробно описан в раздел ІІ от Указания за участие в обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
27000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"

NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участие в настоящата обществена поръчка може да вземе всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което
отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя.
Участникът да притежава техническите възможности и да разполага с необходимите
ресурси за изпълнение на поръчката. 1. Към офертата следва да бъдат приложени
следните документи: 1.1. ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР или копие от документа за
регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, представляващо по регистрация
дружеството (за юридическо лице); заверено копие от документа за самоличност,
когато участникът е физическо лице;1.2. Административни сведения - Образец № 1;
1.3. Списък - декларация за наличие на екип за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
1.4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за
изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3; 1.5. Списък – декларация на
основни договори за услуги с предмета на поръчката през последните 3 години.
Списъкът трябва да е придружен с препоръки за добро изпълнение за договорите,
посочени в декларацията, оформени с изходящ номер, подпис и печат – Образец 4;
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (два) договора за
услуги с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за
получаване на офертите, което се доказва с приложените препоръки. * Под „договори
за услуги с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е
употребен този израз, следва да се разбират „договори за почистване на
административни сгради и/или сгради за обществено обслужване”. * В случай, че
участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените
минимални изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло. *
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и (с нотариално заверено пълномощно) лице или лица, като в офертата
се прилага оригинала на пълномощното от представляващия участника. Всички
разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. 1.6.
Декларация за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на
подизпълнителите (оригинал) - Образец № 5; 1.7. Декларация за съгласие за участие
като подизпълнител – попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и
се подпечатва- оригинал - Образец № 6. * В случай, че участникът предвижда
използването на подизпълнители, всички документи по т.1.1-1.5 вкл. се представят за
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното

участие. * Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна
оферта. 1.8. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в
обществената поръчка, в който задължително се посочва представляващият - в
случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 1.9.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (оригинал), когато не е подписана от лицето, което
представлява участника; 1.10. Техническо предложение - Образец № 7; 1.11. Ценово
предложение - Образец № 8; Предложената от участниците крайна цена за изпълнение
на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима
стойност. 1.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец №
9; 1.13. Декларация запознаване с обекта- Образец № 10. Указанията за участие,
подробните условия и образците са публикувани на www.nationallibrary.bg.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
05/12/2014 17:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Указанията за участие в обществената поръчка, подробните условия и образците са
публикувани на www.nationallibrary.bg.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
05/12/2014

