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: 92 00 4164 от дата 01/10/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
гр. Несебър , ул. " Еделвайс " № 10
Град
Пощенски код
Страна
Несебър
8230
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
отдел " Правно обслужване "
0359554 29343
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Станимира Катрафилова
E-mail
Факс
op_nesebar@abv.bg
0359554 29376
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

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предметът на настоящата поръчка е " Доставка на канцеларски
материали , офис оборудване и материали за работа с деца ,
съобразно нуждите на Община Несебър " .Мястото на изпълнение е
общинската администрация и второстепенните разпоредител на
Община Несебър .
Канцеларските материали и материалите за работа с деца , следва
да се доставят в срок от от 1 / един / работен ден от подадена
заявка , а доставката на офис оборудване - в срок от 7 / седем /
работни дни след подадена заявка , с транспорт на фирмата изпълнител .
Договорът по настоящата процедура ще бъде сключен за срок - ДО
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ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОВЕЖДАНАТА В МОМЕНТА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС , посочен в
настоящата покана .
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
22900000

Доп. предмети

39000000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
периодична доставка - съобразно подадените заявки от Възложителя
Прогнозна стойност
(в цифри): 39000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнението предмета на поръчката кандидатите следва да
пододат оферти , съдържащи следните документи :
1. Удостоверение , отразяващо актуалното състояние на търговеца
- заверено копие
2.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ,ал.1 ,т.1 и
ал.2 т.2 от ЗОП , чл.47 ,ал.1,т.2 и т.3 и ал.2 ,т.1 и т.3 от
ЗОП, чл.47 ,ал.5 от ЗОП
3.Списък - декларация за наличие на всички транспортни
средствма , който ще бъдат на разположение на участника , за
срока на договора - собствени или наети .Представят се копия на
талони или договори за наем .
4.Каталог на предлаганите продукти от участника , с посочени
цени .Каталогът на участника следва да СЪОТВЕТСТВА НА
ТОЗИ ,КОЙТО Е РАЗПРОСТРАНЕН В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА .
5.Удостоверение за регистрация на търговска марка , издадено от
Патентно ведомство на РБ - заверено копие .
4. Ценово предложение
4.Списък на документите ,съдържащи се в офертата
ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ КАНДИДАТИ , КОИТО :
1. Не приложат някой от описаните по-горе изискуеми от
Възложителя документи в офертата си .
2. При които се установи наличие на обстоятелства по чл.47,
ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП .
3. Които приложат каталог , който не е идентичен с
този ,разпространен в търговската мрежа .
4. Които използват търговска марка и не приложат изискваният от
Възложителя документ , съобразно Закона за марките и
географските означения .
Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик от кандидата
или упълномощено от него лице .Върху плика се посочва адрес за
кореспонденция , телефон за връзка и факс .Срокът на валидност
на офертата не може да бъде по- кратък от 60 календарни
дни .Офертите се подават на адрес - гр. Несебър , Община
Несебър , ул. " Еделвайс " 10 , Център за административно
обслужване на граждани , офис №1 , Направление №1
и в срок ,
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в настоящата покана .

Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Участниците предлагат процент отстъпка от предлаганите цени в
каталозите .
Предложеният най - висок процент отстъпка получава най - висока
оценка - 100 т.
Оценката на останалите участници се определя по формулата
А =
% от съответния участник : най - висок % отстъпка х 100
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/10/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

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: 09/10/2012 дд/мм/гггг
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