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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-6721 от дата 25/10/2013
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 "Инвестиционна политика" 0554 29399
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф
E-mail Факс
kapitalnostroitelstvo@abv.bg 0554 29399
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
Доставка и монтаж на декоративни светещи елементи за коледно 
оформление на гр. Несебър
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45317000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Настоящата публична покана има за цел да се доставят и монтират 
светещи декоративни елементи в гр. Несебър за постигане на 
празничен ефект при посрещане на коледните и новогодишни 
празници. Доставка и монтаж на декоративните елементи и тяхното 
количество е както следва:
1. Обемна фигура "Светеща елха"  - 2 броя;
2. Обемна фигура "Снежен човек" - 2 броя;
3. Обемна фигура "Дядо Коледа" - 1 брой;
4. Обемна фигура "Светещ фонтан" - 1 брой;
5. Светеща фигура за монтаж на уличен стълб - 142 броя;
Елементите следва да бъдат съобразени с приложената техническа 
спецификация.
Прогнозната стойност е без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнението на предмета на поръчката, кандидатите слeдва да 
подават оферти, съдържащи следните документи:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за българско 
юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице 
съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност.
3. Предложение за изпълнение на поръчката, където да са описани 
предлаганите от участника условия за нейното изпълнение в 
съответствие с изискванията в поканата. Снимки на елементите, 
придружени с характеристики на предлаганите продукти, съобразени 
със приложената техническа спецификация към публичната покана.
4. Техническо предложение - срок за изпълнение.
5. Ценово предложение, включващо единична цена на всеки артикул 
по техническата спецификация и обща стойност.
6. Срок на валидност на офертата.
7. Сертификати за качество и произход на електрическите 
елементи.
Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Ще бъдат използвани следните показатели за определяне на 
комплексната оценка и относителната им тежест: 
1. Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС - К1, с 
относителна тежест 50.
2. Срок за изпълнение на поръчката – К2, с относителна тежест 
50.
Методика за определяне на оценката по всеки показател:
Показател Обща цена за изпълнение на поръчката – изразява се в 
число, представляващо отношение между предложената най-ниска 
цена за изпълнение на поръчката без ДДС от участник в 
процедурата и предложената цена за изпълнение на поръчката без 

УНП: b141c139-f45b-437d-9c29-fc808151bf80 2



Партида: 0126 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

ДДС от конкретния участник, умножено с коефициент 50.

                           минимална предложена цена   
          К1 =    -------------------------------------------   
х  50
                                предложена цена

Показател Срок за изпълнение на поръчката – изразява се в число, 
представляващо отношение между предложения най-кратък срок (в 
календарни дни) за изпълнение на поръчката от участник в 
процедурата и предложения срок (в календарни дни) за изпълнение 
на поръчката от конкретния участник, умножено с коефициент 50. 

                    минимален предложен срок за доставка
              К2 =  ----------------------------------   х  50     

                             предложен срок

Комплексната оценка /К/ се получава от сбора на всички 
показатели: 
К = К1 + К2 
На първо място се класира кандидатът, получил най-висока 
комплексна оценка. 
Срок за получаване на офертите
Дата: 01/11/2013 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:
Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени 
стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от 
горните изисквания. Офертата се представя в запечатан 
непрозрачен плик в сградата на Община Несебър, към отдел 
"Инвестиционна политика".

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 01/11/2013 дд/мм/гггг
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