„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,
На основание чл. 2, ал. 1, т.2 и чл. 2а и сл. от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г.), във връзка с чл. 7, т. 3 и § 1,
т. 21 от Закона за обществените поръчки и на основание Вътрешните правила за
прилагане на чл.2 от НВМОП и за извършване на пазарни проучвания при
сключване на договори с възложител “Свободна зона - Русе” ЕАД, обявява
процедура чрез публично обявление за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга със
следния предмет: „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни
колички товаро - разтоварни и претоварни дейности и осъществяване на обща
работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД”.
1.
Описание на предмета на услугата: Изпълнителят следва да
осъществява ръчни или с използването на транспалетни колички товаро разтоварни и претоварни дейности на промишлени стоки след предварително
подадена заявка от предходен ден и осъществяване на обща работа на
територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД.
Видове услуги, които следва да бъдат извършвани от избраната за Изпълнител
фирма:
а) ръчно натоварване/разтоварване;
б) ръчно претоварване;
в) ръчно обработка на товари с транспалетна количка;
г) ръчно - обща работа в човекочаса.
Забележка: Договорът за извършване на услугите посочени в т.1 ще се
сключва за срок от една година.
Извършената работа ще се заплаща на избраната за Изпълнител фирма на
базата на реално обработения тонаж за услугите посочени в т.1, подточки „а” – „в”
и на база отработените часове за услугата посочена в т.1, в подточка „г”.
В случай, че участниците предвиждат завишение на цените на
посочените по-горе услуги в извън работно време, почивните и празничните
дни, то завишението следва да бъде посочено в % /процент/.
Избраната за Изпълнител фирма следва да осигурява за своя сметка и по
своя преценка достатъчен брой работници, според количеството товари /в
тонове/, способа на разтоварване и зададения срок в предварително изготвена от
Възложителя заявка, включително в извън работно време, в празнични и почивни
дни.
Транспалетните колички ще се осигуряват от Възложителя.
2.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите в процедурата следва да посочат Единен идентификационен
код /ЕИК/ на представляваната от тях фирма или да представят заверено копие от
Удостоверение за актуално състояние.
3.
Изисквания към офертите:

Кандидатите следва да представят в своята оферта следните
документи:
3.1. Ценово предложение за осъществяване на посочените в т. 1 услуги без
включен ДДС, както следва:
а) предложена цена за ръчно натоварване/разтоварване в лева за тон;
б) предложена цена за ръчно претоварване в лева за тон;
в) предложена цена за ръчна обработка на товари с транспалетна количка в лева
за тон;
г) предложена цена за обща работа в лева за човекочас;
д) завишение на цените в почивните и празничните дни в %.
Срок на валидност на офертата - не по - кратък от 30 /тридесет/ дни.
4.Други изисквания към кандидатите:
4.1. Офертите следва да се предоставят в деловодството на “Свободна зона Русе” ЕАД на адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71 в срок до 12.30 ч. на
16.01.2012 г. в запечатан непрозрачен плик, върху който да е отбелязано
наименованието на дружеството-кандидат, седалище и адрес на управление,
телефон/и за контакт и предмета на процедурата.
4.2. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на
участниците предложения, които са представени в незапечатан, прозрачен или
скъсан плик.
4.3.Всеки участник в процедурата представя само една оферта, в противен
случай се отстранява от процедурата.
4.4.На оценяване подлежат оферти, които са подадени
упълномощени лица или от лица с представителна власт.
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5. Критерий за оценяване на офертите: „най-ниска” цена на предлаганите
услуги при спазване на всички условия по т.2, т.3 и т.4.
Най – ниската цена се определя по следната формула:
ах20%+бх30%+вх40%+гх10%
ах20%+бх30%+вх40%+гх10%
ННЦ = ( --------------------------------------) + ( --------------------------------------) × д%
4
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където:
ННЦ – най-ниска цена
а - предложената цена за ръчно натоварване/разтоварване/ в лева за тон;
б - предложената цена за ръчно претоварване в лева за тон;
в - предложената цена за ръчна обработка на товари с транспалетна
количка в лева за тон;
г - предложената цена за обща работа в лева за човекочас;
д - завишение на цените в почивните и празничните дни и в извън работно
време в %.

В случай, че участниците в процедурата не предвиждат завишение на
цените в почивните и празничните дни и в извън работно време, д = 0.
6.Удължаване срока на процедурата:
В случай на липсваща, неточна или недостатъчна информация в
предоставените от участниците документи, комисията може да отправи писмени
запитвания с цел набавянето й и/или уточняването на неизяснени моменти, като
за целта длъжностните лица следва да отправят обосновано предложение към
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване срока по събиране на изисканите от участниците
документи.
7.Процедурата може да се прекрати от законен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:
7.1.При отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата;
7.2.При установяване на нарушения при откриването и провеждането на
настоящата процедура, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена.

За допълнителна информация: Тел.: 082/880-800, 082/880-816, както и на
интернет-страницата на дружеството: http://www.freezone-rousse.bg, в меню
„Процедури по ЗОП и НВМОП“.

