Партида: 00126

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: Н1-ОА1-1399 от дата 31/03/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
ул.Еделвайс №10
Град
Пощенски код
Страна
Несебър
8230
Р България
Място/места за контакт
Телефон
отдел "Правно обслужване"
0554 29353
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Теодора Тодорова
E-mail
Факс
ttodorova80@abv.bg
0554 29362
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nessebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.nessebarinfo.com/profile.php

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
"Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за ЦДГ "Моряче" гр.Несебър, ж.к."Черно море"
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
39000000
Осн. предмет

УНП: 2065eeff-3c67-483a-8f33-7ccc3b9cd769

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
количествата са посочени в техническото и ценовото предложениеобразец към процедурата.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всеки един от кандидатите следва да представи оферта съдържаща:
1. Заявление за участие – попълнено по образец
2. Техническо и ценово предложение – попълнено по образец
3. Копие от документ за регистрация или ЕИК
4. Административни сведения за участника – попълнен образец
5. Сертификати и др. документи доказващи качеството на предлаганите
материали вложени при изработката на изделията.
6. Каталог на цветовете/на картел/за изделията от ПДЧ
7. Други по преценка на кандидата
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
К=К1+К2+К3, където
К е комплексна оценка за всяка оферта, максимален брой
точки=100точки.
К1-предложена цена за изпълнение на поръчката
К1= К1инд./ х 50 =....т.
К1 min.
К1инд- цена посочена от конкретния оценяван участник
К1 min.-най-ниска предложена цена от участник в процедурата;
К2-срок за изпълнение на поръчката
К2= К2инд. / х 30т.=....т.
К2min.
К2инд-срокът за изпълнение даден в офертата на оценявания участник
К2min.- най -малък срок за изпълнение предложен от участник в
процедурата
К3= К3 max./ х 20т.=....т.
К3инд.
К3- гаранционен срок;
К3 max.-максимален гаранционен срок предложен от участник в
процедурата;
К3 инд.-гаранционен срок ,предложен от оценявания участник;
* предложеният от всеки участник гаранционен срок следва да бъде
средноаритметична стойност от гаранционните срокове на всички
изделия описани в техническото и ценово предложение на съответния
кандидат.
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/04/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране
УНП: 2065eeff-3c67-483a-8f33-7ccc3b9cd769

Час: 16:00
Да

Не
2
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/04/2014 дд/мм/гггг

УНП: 2065eeff-3c67-483a-8f33-7ccc3b9cd769
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