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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: 92-00-1788 от дата 10/04/2012

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):
www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на палми /под наем/  с подложка за летния туристически 

сезон за гр.Несебър, гр.Обзор и гр.Св.Влас.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 03120000

УНП: 8d6009e9-6017-4639-87e0-5220fda9148b 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
 за гр.Несебър- 36 броя палми за период от 01.05. до 15.10.2012г.; 

за град Обзор - 40бр. палми за период от 01.06. до 15.09.2012г.; за 

град Свети Влас - 110 броя палми от 01.05. до 30.09.2012г. Палмите 

да отговарят на следните изисквания: до 150 литра съд и минимум 

височина - 2.50м.

Прогнозна стойност

(в цифри): 62000   Валута: BGN

Място на извършване

територията на община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Кандидатите следва да представят оферта, която  да съдържа: кратко 

представяне на фирмата и БУЛСТАТ,  предложение за изпълнение на 

поръчката   и ценово предложение, изготвени в свободен тескт.

Приблизителната стойност на поръчката е  62 000 /шестдесет и две 

хиляди/ със ДДС.

Избраният изпълнител се задължава един път месечно да извършва 

торене на палмите, за поддържане на естетичният им вид. Доставката 

и прибирането на палмите след приключване на договора са за сметка 

на изпълнителя.Палмите ще бъдат доставяни съгласно посочения график 

по населени места.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 18/04/2012 дд/мм/гггг Час: 10:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

посочения интернет адрес или друго:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик в ЦАИО №1, гише 

№1 при община Несебър.

За допълнителна информация: отдел "Правно обслужване", тел: 0554 

29362; лице за контакт: Митошка Великова.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/04/2012 дд/мм/гггг

УНП: 8d6009e9-6017-4639-87e0-5220fda9148b 2


