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Документация за участие

 за Обществена поръчка с предмет: ”Работно проектиране, доставка и монтаж на 1 брой
автоматизирана, механична решетка за нуждите на ПСОВ -гр. Нова Загора”

I. Решетка механична, автоматизирана  със следните изисквания:
- Разстояние между прътите на решетката –  8  мм.
- Широчина на канала,  в който ще се извърши монтажа – 1 200 мм.
- Височина на канала, в който ще се извърши монтажа – 1170  мм.
- Височина на водния стълб, преминаващ през решетката - 650   мм.
- Височина на изхвърляне на отпадъка - 600 мм.
- Всички части в допир с отпадната вода да бъдат изработени от
неръждаема стомана AISI 304
- Конструкцията да е съобразена така,че вал,верижни зъбни колела и
верига да нямат достъп до водата
- Съоръжението да има механична и електри ческа защита от претоварване
- Да бъде съоръжена с датчик за ниво – автоматичен пуск при висок воден с тоеж.
-  Ел. табло и КиП и А за управление на реш етката и транспортната лента
- Фирмата да е сертифицирана по ISO и да разполага със сервиз в
България
- Минимум три референции от фирми в страната за доставка и монтаж на такива
съоражения.

II.Комплексна оценка ще се изчислява по следната формула:
КО=К1x10 + K2x3 +K3x4 +K4x2, където:
К1- цена за проектиране,доставка и монтаж на решетката с тежест 10.
К2- срок и начин на плащане с тежест 3.
К3- сервизно обслужване  в България  и сертификация по ISO с тежест 4.
К4- представяне на минимум  3 (три) референции за доставка и монтаж на  решетки от
подобен тип с тежест 2.
Отделните показатели ще бъдат оценявани по петобалната система като максималната
възможно оценка е 95 (деве тдесет и пет) точки.

III.Изискуеми образци за попълване
1. Декларация по чл.47,ал.1 от ЗОП- образец №1
2. Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП - образец №2
3. Ценова оферта- образец №3

                 Моля , посочете срок за изпълнение на поръчката, включващ  проектиране,
доставка и монтаж на решетката.
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