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за представяне на оферта
На основание Заповед №1889 от 08.12.2010г. на Председателя на ВКС и чл.2а от
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви каним да представите Вашата
оферта за възлагане на малка обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет
„Извозване и депониране на битови отпадъци минимум 5 (пет) пъти седмично от сградата
на Съдебната палата до определените за целта места”
1. Технически изисквания за изпълнение:
1.1. Извозването се извършва с контейнеровоз на Изпълнителя, минимум 5 (пет)
пъти седмично, до определените от Столична община сметища;
1.2. Вместимост на контейнерите – 4 м3 за ТБО;
1.3. Образуваният допълнителен обем ТБО се извозва от Изпълнителя в срок от 24
часа от получаване на заявката;
1.4. Изпълнителят следва да спазва пропускателния режим на сградата;
1.5. Приемането на работата ще се извършва с ежемесечни протоколи, в които ще
се отразява извършеното количество работа.
2. Изисквания към участниците:
2.1. Участниците следва да притежават съответните разрешителни за извършване
на дейности с отпадъци на територията на гр. София, съгласно чл.12 от ЗУО,
разрешително от Столична община за маршрута на превоза и ползване на депото;
2.2. Участниците следва да имат собствена техника за изпълнение на поръчката,
както и контейнери за битови отпадъци 4 м3;
3. Изисквания към представяне на офертата:
Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително
обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и
чл.48 от Закона за обществените поръчки.
Офертата следва да съдържа:
3.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице
или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице;
3.2. Ценово предложение;
3.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за
обществените поръчки;

3.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за
обществените поръчки;
3.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за
обществените поръчки;
3.6. Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството на
изпълнение на услугата;
3.7. Копия от разрешителните документи от Столична община и съответните органи
на МОСВ.
4. Показатели за избор:
Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на
оценката им по критерия „най-ниска предложена цена”.
До разглеждане и класиране се допускат офертите,
минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя.
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Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 12:00 часа на
21 декември 2010 година, на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул.
„Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.
Лице за контакти – Нела Дремсизова, тел. 9219430.
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