
Партида: 01953 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 01953
Поделение: ________
Изходящ номер: 30 от дата 03/10/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Пазари Възраждане" ЕАД
Адрес
бул. "Сливница 168А"
Град Пощенски код Страна
София 1202 България
Място/места за контакт Телефон
ул.Цар Самуил №90Б, сграда 10, 
на територията на женски пазар

088 2519999

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Дулев
E-mail Факс
pazariv@yahoo.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.pazariv.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://pazariv.com/profil-na-kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ НА ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД  НА ТЕРИТОРИЯТА 
ЖЕНСКИ ПАЗАР И ПАЗАР Д.ПЕТКОВ СРЕЩУ НАСЕКОМИ, АКАРИ И ГРИЗАЧИ 
(ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ)” 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90922000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Ежемесечна обработка срещу насекоми (бълхи, мухи, мравки, оси и 
хлебарки)
Ежемесечна обработка срещу гризачи.
Трикратна обработка срещу комари – м. V-VI,VII, VIII-IX.
Двукратна обработка срещу кърлежи – IV и IX м.

Обработваема площ – 14 207 кв.м.
Женски пазар - 9336 кв. м.
Пазар "Димитър Петков" - 4871 кв.м.
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000   Валута: BGN

Място на извършване
Мястото за изпълнение на поръчката е територията на пазар „Женски  
пазар” и пазар „Димитър Петков” в град София.

код NUTS:  
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Удостоверение за професионална правоспособност за ръководител на 
ДДД дейности, издадено от Националния център по заразни и 
паразитни болести , който има договор, доказващ ангажимента към 
фирмата /НЦЗПБ/;
Удостоверение за професионална правоспособност на изпълнител на 
ДДД дейности ( минимум 3 броя, придружени от заверено копие и 
приложен трудов договор);
Декларация за техническо оборудване с което разполага кандидата 
за изпълнение на услугата;
Налични специализирани транспортни средства, с изключение на 
леки, (придружени с документ за собственост) или наети 
транспортни средства, като доказването на наличие на транспортни 
средства, се осъществява и чрез представчне на договор за наем 
и/или договор за лизинг;
Удостоверение за вписване в националния регистър на МЗ за 
разкриване на дейност по ДДД;
Удостоверение за актуално състояние;
Констативен протокол от РЗИ от последната извършена проверка;
Обработките следва да се провеждат при спазване изискванията за 
опазване на околната среда от замърсяване с биоциди и здравето 
на хората под контрола на назначен специалист, като биоцидите за 
дезакаризация, дезинсекция и дератизация да са включени в 
наредбата за биоцидните препарати, придружен с разрешително за 
пускане на пазара по реда на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси /Министерство на 
здравеопазването/;
При дератизациия използваните примамки да се залагат в специални 
дератизационни тунели, които да се етикират, номерират и 
отразяват в схема закрепени на обозначени за целта места в 
обектите;
Дезинсекции и дератизации да се провеждат в свободни от хора 
помещения след приключил работен цикъл;
Да се спазват стриктно указаните от производителя начини на 
употреба (доза, концентрация, време на експозиция);
Да бъде воден дневник на ефективността на извършените обработки;
Да се спазват стриктно мерките за безопасност при работа с 
биоциди;
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Да ограничи подлежащите на ДДД пространства чрез информационни 
табели;
Кандидатите да представят изготвена подробна Програма за 
изпълнение на ДДД 
дейностите и (организация и методология), която да приложи към 
документацията за 
участие в горепосочената поръчка.  Да бъде представен списък с 
препаратите, предвидени за използване от участника при 
извършване на ДДД дейности с посочване на вида, на препарата, 
производител и документ, разрешаващ използването му в страната –
заверени копия;
Списък на основните договори за извършване на услуги, с предмет 
на дейност, съответстващ на предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последната 2014г.( минимум  3 броя) включително 
стойностите, датите и получателите, придружен с референции;
Списък на техническото оборудване с приложени документи за 
закупуване или договор за наем;
Минимални изисквания:
1 бр. Генератор за външни аерозолни обработки
2 бр. Бензинови гръбни пръскачки.
2 бр. Ръчни гръбни пръскачки.
1 бр. Транспортен автомобил 

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/10/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Всяка оферта трябва да съдържа:
•данни за лицето, което прави предложението - Образец №1;
•декларация – Образец №2
•ценово предложение - Образец №3
•декларация – Образец №3А
Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение 
ресурсите на трето лице, ако представи договори или други 
документи, допустими от законодателството на държавата по 
тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да 
бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила 
за срока на изпълнение на договора. 
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, изискванията   се отнасят за обединението като цяло, 
подаващо оферта.

Всеки един от документите, съдържащи се в офертата следва да 
бъде подписан от представляващия участника или упълномощено от 
него лице.
Образците са публикувани на интеренет адреса на Пазари 
Възраждане - 
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Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на 
адрес бул."Сливница" №168а.
При подписване на договора, задължително се представят следните 
документи:
1. Документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
3.Документ за гаранция за изпълнение в размер на 5% от приетата 
договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана 
от него форми:
•Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на 
гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе 
по банков път по сметка на Възложителя:
Банкова сметка (IBAN): BG41SOMB91301025978901;
Банков код (BIC): SOMBBGSF;
Търговска Банка: Общинска банка АД. 
•Банкова гаранция в полза на Възложителя. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/10/2014 дд/мм/гггг
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