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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: 92-00-2000 от дата 24/04/2013

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 България

Място/места за контакт Телефон
отдел "Правно обслужване" 0554 29362

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Митошка Великова

E-mail Факс
opnessebar@abv.bg 0554 29362

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.nesebarinfo.com/profile.php

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка и монтаж на инверторни и конвенционални климатици по 

заявка на Възложителя за нуждите на община Несебър и съставните й 

селища.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39717200
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Основните видове климатици,които ще бъдат закупени от Възложителя 

са тип инверторни и конвенционални.Общият брой е 40 

климатика.Същите ще обслужват работни помещения с размери от 15 до 

60 кв.м.Гаранционен срок - минимум 5 години.Гарантиран режим на 

работа - отопление/охлаждане от - 15 С до +45С.Техническите 

параметри се доказват с паспортни данни и сертификат на 

предложената техника и декларации за съответствие.

Прогнозна стойност

(в цифри): 41000   Валута: BGN

Място на извършване

община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Доставката ще се извършва след предварителна заявка от страна на 

Възложителя. Климатиците трябва да са нови,оригинални и 

неупотребявани.Участникът представя декларация за това 

обстоятелство.Кандидатите  да приложат паспортни данни,сертификати 

за предлаганата техника и декларации за съответствие.2. Офертата 

следва да бъде изготвена за цялостното изпълнение на поръчката в 

заложения обем, с включен монтаж и тестване.3.Условия и начин на 

плащане - плащането се извършва след издаване на фактура,извършване 

на проверка на състоянието и работата на монтираните климатични 

системи и издаване на двустранен протокол за приемане на 

работата.4.По отношение на кандидатите - не се допускат 

кандидати,които не отговарят на условията определени от Възложителя 

и на условията по чл.47,ал.1 и 5 от ЗОП.Всеки участник има право да 

представи само една оферта.Не се допускат варианти на 

офертата.5.Условия за сключване на договор - участикът определен за 

изпълнител да представи документи от съответните компетентни органи 

за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и 

декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП.6.Срок на договора - една година от 

сключване то му или до изчерправне на прогнозната стойност.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Показател К1 /Срок за доставка и монтаж на климатиците, след 

заявка на възложителя/ - относителна тежест - 40%.Срокът следва да 

бъде представен в дни.

2.Показател К2/ Предложена обща цена за доставка и монтаж на 

климатиците от ценовото предложение - относителна тежест -60%

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/05/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:
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Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с нормативните 

изисквания на Глава осма "а" от ЗОП и изискванията на 

Възложителя,като се използват Приложенията по образец. Срок на 

валидност на офертите - не по-малко от 20 дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертите.Офертите се приемат всеки работен ден 

от 08:30ч до 16:30ч в ЦАИО №1, гише №1, административна сграда на 

община Несебър.Офертите се представят в непрозрачен плик с 

ненарушена цялост от участника или упълномощено от него лице лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обартна разписка или чрез 

куриерска служба.Върху плика се записва "Оферта", посочва се 

пълното наименование на процедурата, адрес и лице за кореспонденция 

на участника,телефон,факс и ел.адрес.При приемане на офертата върху 

плика се отбелязват поредния номер,дата и час на получаването и 

посочените данни се записват във входящ регистър и на приносителя 

се издава документ.При нарушение на изисквания Възложителя си 

запазва правото да откаже да приеме оферта.2. Офертата е по 

образец /Приложение 1/.Офертата трябва да съдържа всички документи 

по чл.101в от ЗОП.Офертата се подписва от управляващият или 

надлежно упълномощено лице,като се прилага пълномощно.Към офертата 

се добавят:заверено копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код - когато участникът е ЮЛ или ЕТ /копие от 

документа за самоличност,когато участникът е физическо лице/, 

административни сведения/Приложение 2/, декларации по чл.47,ал.1 и 

ал.5 от ЗОП/Приложение 3/.Техническо и ценово предложение -  

изготвено в свободен текст.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/05/2013 дд/мм/гггг
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