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: 92-00-6434 от дата 16/10/2013
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
гр.Несебър
8230
България
Място/места за контакт
Телефон
общинска администрация - гр.
0554 29339
Несебър
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail
Факс
kdnikolova@abv.bg
0554 29376
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.nessebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извършване на доставка на средства за наблюдение и комуникация,
специализирано оборудване за 6 противопожарни депа и защитни
средства за групи за гасене на горски пожари, по проект
„Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските
пожари в община Несебър”, финансиран по мярка 226
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор
с реф. номер 02/226/00302 от 26.04.2013 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
44482000
Осн. предмет
УНП: b7f54230-19d0-4e5a-b27f-03f35cb3a943

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Доставка на средства за наблюдение и комуникация, специализирано
оборудване за 6 противопожарни депа и защитни средства за групи
за гасене на горски пожари на обща стойност 55362,40 лв. без
ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 55362.40 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Несебър

код NUTS:
BG415

Изисквания за изпълнение на поръчката
Ще бъдат доставени три вида артикули - средства за наблюдение и
комуникация, оборудване за 6 броя противопожарни депа, защитни
средства;
Оборудването трябва да бъде ново закупено; да е придружено със
съответните гаранционни карти (където е приложимо), да отговаря
на съответните европейски или приравнени към тях български норми
(за артикулите, за които последното е приложимо); да е
придружено със съответен сертификат за пригодност или декларация
за съответствие; оборудването да бъде подготвено и доставено в
срок до 70 дни, но не по-кратък от 35 календарни дни.
Минималните технически изисквания за доставката на средства за
наблюдение и комуникация, оборудване за 6 броя противопожарни
депа, защитни средства са описани в документацията към
публичната покана, публикувана в сайта на Община Несебър www.nesebarinfo.com
Кандидатът следва да ангажира експерт по противопожарна
безопасност, който да извърши практически инструктаж на място с
лица, посочени от възложителя;
Минимални икономически и финансови изисквания:
1. Минимален оборот от дейността на кандидата за последните три
години (2010, 2011, 2012) в зависимост от датата на която
кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си
– 166 000 лева без ДДС. Изискването за представяне на
доказателства за три години не важи за фирми, които нямат към
момента на подаване на офертата три години от регистрацията си,
като същите представят доказателства за толкова финансови години
колкото са изтекли от регистрацията им. В случай, че участникът
участва като обединение/консорциум, изброените по-горе
изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като
цяло.
Документ за доказателство: заверено копие от баланса и отчета
за приходите и разходите на фирмата за последните три финансови
години (2010, 2011, 2012) или еквивалент съгласно националните
счетоводни стандарти в съответното законодателство по
регистрацията на участника, в зависимост от датата на която
участника е учреден или е започнал дейността си. Представя се
копие на ОПР и баланси заверено от управителя с гриф „вярно с
оригинала”.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

Показатели за оценка на офертите
УНП: b7f54230-19d0-4e5a-b27f-03f35cb3a943

икономически най-изгодна оферта
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При оценката за предложенията първо се разглежда техническата
част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват,
както следва:
КО = ТО + ФО
където:
КО е комплексната оценка на предложението;
ТО е техническата оценка на предложението с тежест 30%;
ФО е финансовата оценка на предложението с тежест 70 %;
І. Техническата оценка на предложението – ТО – срок на доставка
– максимален брой точки – 30т. се извършва по формулата:
ТО = (Ср.мин/Ср.уч) х 30
ІІ. Финансова оценка на предложението – ФО – максимален брой
точки – 70т
Финансова оценка на предложението се определя въз основа на
предложената от участника в процедурата цена.
Финансова оценка на предложението се определя по формулата:
ФО = (Цмин./Цуч.) х 70
Срок за получаване на офертите
Дата: 23/10/2013 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:
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, са
публикувани и са на разположение на заинтересованите лица в
електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на
Възложителя – община Несебър http://www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/10/2013 дд/мм/гггг

УНП: b7f54230-19d0-4e5a-b27f-03f35cb3a943
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