ОБЩИНА КРИЧИМ
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3,
Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВА
за представяне на оферти
На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените
поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност №
РД04-114/30.05.2018 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр.
София и Община Кричим и одобрен проект вх. № 08-1043 от 25.05.2018
г. и Заповед за откриване на процедура за събиране на оферти чрез
покана, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за
сключване на договор за доставка с предмет: Закупуване, доставка и
монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Кричим по проект: „Модернизация на материалната база на
Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в
община Кричим - „обществена трапезария” и „домашен социален
патронаж”, при следните условия:
І. ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката: „Доставка на кухненско оборудване и
обзавеждане по проект: „Модернизация на материалната база на
Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в
община Кричим - „обществена трапезария“ и „домашен социален
патронаж“ разделена на четири самостоятелно обособени позиции,
както следва: Обособена позиция 1: Доставка на топлинно кухненско
оборудване, Обособена позиция 2: Доставка на хладилно кухненско
оборудване, Обособена позиция 3: Доставка на кухненско оборудване
за предварителна подготовка на храна и Обособена позиция 4:
Доставка на кухненско оборудване за измерване”.
Особеност, произтичаща от естеството на проекта е, че в резултат на
избора на изпълнител се сключва тристранен договор между фонд
„Социална закрила“, Възложителя-община Кричим и Изпълнителя.
Обхват на поръчката: Поръчката включва доставка чрез покупка и
монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане, със следните
технически характеристики:
Обособена позиция 1: Доставка на топлинно кухненско
оборудване:
1.
Професионална готварска печка с 6 /шест/ броя обединени
електрически плочи с размер 300/300, с шест позиционен
превключвател за всяка плоча; Фурна със статично нагряване с
размер 540/710 мм за тава GN 2/1 или 2 тави GN 1/1; Минимално
захранващо напрежение 380 V, минимална мощност на плочите 2,5
kW, минимална мощност на фурната 6 kW; Минимална обща
мощност 21 kW; Минимални габаритни размери 1200/900/730 – 3
/три/ броя;

2. Електрическа скара - тръбна настолна; изработена от
неръждаема стомана; минимум две зони за регулиране; колектор
за мазнините; приблизителни габаритни размери 400/600/220;
минимална мощност 3,2kW, захранване 220 V – 1 /един/ брой.
Обособена позиция 2: Доставка на хладилно кухненско
оборудване:
1. Вертикална нискотемпературна хладилна витрина с плътна
врата; вграден агрегат; монофазен ток; лед осветление;
електронен терморегулатор; работна температура: -16°С; -18°С;
приблизителни размери: дължина - 700 мм, широчина - 700 мм;
височина - 2000 мм – 1 /един/ брой;
2. Вертикална среднотемпературна хладилна витрина с плътна
врата; вграден агрегат; монофазен ток; лед осветление;
електронен терморегулатор; работна температура: 0°С; +8°С;
приблизителни размери: дължина - 700 мм, широчина - 700 мм;
височина - 2000 мм – 2 /два/ броя.
Обособена позиция 3: Доставка на кухненско оборудване за
предварителна подготовка на храна:
1. Зеленчукорезачка - многофункционална машина за рязане
на плодове и зеленчуци с различни форми и размери, с широк
отвор за едри зеленчуци. Производителност минимум 200 кг./час.
Минимални размери в мм - 530/220/430; Минимална мощност 0,37
kW/ 220 V – 1 /един/ брой;
2. Картофобелачка - професионална машина за белене на
картофи с капацитет на зареждане до 10 кг; Производителност
минимум 120 кг/ч; таймер за управление на времето за белене;
Връзка с вода и канал; Мощност не повече от 0,75kW/ 220 V/400
V – 1 /един/ брой.
Обособена позиция 4: Доставка на кухненско оборудване за
измерване:
1. Електронна везна - минимално тегло 50 кг.; приблизителни
размери на платформата 420/600 мм. – 1 /един/ брой.
Доставеното и монтирано оборудване, следва да бъде придружено от:
инструкция за експлоатация и документ с пълно описание на
техническите характеристики на български език, предоставени му от
производителя.
Гаранционният срок, по времето на който участника избран за
изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно обслужване,
поддържане и подмяна на дефектирали части на доставеното и
монтирано обзавеждане/оборудване, се заявява от участниците в
техническото им предложение. Гаранционният срок на доставеното и
монтирано оборудване се заявява в месеци, за всички включени в
доставката компоненти на оборудването, и започва да тече от деня, на
приключване изпълнението на монтажа на доставеното оборудване,
установен с подписване на приемо-предавателен протокол.
Предложеният от участниците гаранционен срок на доставеното и
монтирано оборудване не може да е по-кратък от 12 месеца.

Срок на изпълнение на поръчката: Максималният срок
изпълнение на доставката е до 30 дни от сключването на договора.

за

Стойност
на
поръчката:
Максималната
обща
стойност
на
горепосочената поръчка е 29 996,00 лв. (двадесет и девет хиляди
деветстотин деветдесет и шест лева) с ДДС, като сумата от 26
996,40 лв. с ДДС е платима от Фонд „Социална закрила", а сумата от 2
999,40 лв. е от собствени средства на Община Кричим.
Максималната стойност с ДДС на отделните видове оборудване и
обзавеждане е както следва:
1. Професионална готварска печка с 6 /шест/ обединени
електрически плочи и електрическа фурна – до 6 600,00 лв.;
2. Професионална eлектрическа скара - тръбна настолна – до 830,00
лв.;
3. Вертикална нискотемпературна хладилна витрина - до 1 812,00
лв.;
4. Вертикална среднотемпературна хладилна витрина - до 1 464,00
лв.;
5. Зеленчукорезачка - до 1 730,00 лв.;
6. Картофобелачка - до 2 270,00 лв.;
7. Електронна везна - до 630,00 лв.
В цената на доставката следва да се включат всички разходи, свързани
с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват,
включително разходите по доставката и монтажа на обзавеждането и
оборудването на адреса на Домашен социален патронаж в гр. Кричим,
бул. „Александър Стамболийски“ № 27.
Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност, ще
отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

бъдат

Начин на плащане:
Възнаграждението ще се изплати на изпълнителя след изпълнение на
доставката и монтажа на кухненското оборудване и обзавеждане,
удостоверено с приемо-предавателни протоколи, като условията са
както следва:
- Средствата за финансиране, осигурени от фонд „Социална
закрила“ ще се превеждат от фонда на фирмата-изпълнител на
дейностите след съставяне на приемо-предавателен протокол за
доставката и монтажа на оборудването, съгласно представената
техническа спецификация, подписан от представители на изпълнителя,
бенефициента-община Кричим и фонд „Социална закрила“, и фактура
за изпълнените дейности с получател фонд „Социална закрила“,
съставени и изготвени по надлежния ред. Разплащането ще става в
срок от 20 работни дни, считано от датата на получаване на издадената
от страна на Изпълнителя фактура.
- Средствата за финансиране от бюджета на община Кричим ще се
преведат на изпълнителя след съставяне на приемо-предавателен
протокол за доставката и монтажа на оборудването, съгласно
представената техническа спецификация, подписан от представители

на изпълнителя, бенефициента-община Кричим и фонд „Социална
закрила“, и фактура за изпълнените дейности с получател община
Кричим, съставени и изготвени по надлежния ред. Срокът за
извършване на плащането е 20 работни дни, считано от представянето
на посочените документи.
Критерий за оценка на офертите: Класирането на офертите ще се
извърши по критерия за оценка на офертите „най-ниска цена”.
Срок за подаване на офертите: до 18.07.2018 година.
Срок на валидност на офертите: валидността на офертите следва да
е 60 (шестдесет календарни дни) от крайния срок за получаване на
оферти.
Място за подаване на офертите: Офертите се подават в
административната сграда на Община Кричим с адрес: в град Кричим,
пл. „Обединение“ № 3, в запечатан непрозрачен плик с надпис:
„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане по проект:
„Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж
за предоставяне на социални услуги в община Кричим - „обществена
трапезария“ и „домашен социален патронаж“ разделена на четири
самостоятелно обособени позиции и с посочени наименованието и
адреса на участника.
На плика да бъде посочено: име на участника, адрес, лице за контакти,
телефон, факс и електронна поща.
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.
Участникът може да представи само една оферта за една или за всички
обособени позиции, задължително в пълният й обем, по образец.
Доставката и монтажът следва да се изпълнят на адреса на Домашен
социален патронаж в гр. Кричим, бул. „Александър Стамболийски“ №
27.
При изпълнението
извърши следното:

на

поръчката

изпълнителят

следва

да

- Доставка на всички описани стоки;
- Товаро-разтоварни работи до обекта;
- Стартиране на уредите и инструктаж на персонала;
- Сервиз и гаранционно обслужване.
Участникът следва да представи заедно с доставката:
- Необходимите сертификати за пускане в експлоатация на територията
на ЕС;
- Гаранционни карти;

- Инструкции за експолатация;
- Документи с пълно описание на техническите характеристики на
български език, предоставени му от производителя
- Други съпътстващи уредите документи.
Правила за приемане на изпълнението:
Отчитането на работата става след представяне на приемопредавателен протокол за доставка на оборудването, съгласно
представената техническа спецификация, протокол за монтиране на
оборудването и извършеното обзавеждане, снимков материал и копия
на гаранционните карти, заверени с гриф „вярно с оригинала“.
ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
За участие в процедурата участникът представя:
1. Заявление за участие - Образец № 1 към настоящата покана;
2. Информационен лист- Образец № 2 към настоящата покана;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки- Образец № 3 към настоящата покана;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените
поръчки- Образец № 4 към настоящата покана.
5. Техническа оферта – Образец № 5 към настоящата покана с
приложения - Техническа спецификации за всеки вид оборудване.
6. Ценово предложение - Образец № 6 към настоящата покана;
7. Документ за упълномощаване при наличие на представителство –
нотариално заверен (ако е приложимо).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/
Атанас Калчев
Кмет на Община Кричим

