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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: 92-00-1255 от дата 04/06/2013
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 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Община Несебър 0554 43950
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Георги Николов
E-mail Факс
kdnikolova@abv.bg 0554 43950
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com
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
Изработка, доставка и монтаж на информационно-указателни табели 
за кв. "Аурелия" и кв. "Перла", гр. Несебър, община Несебър.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 34992300
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
неразделна част от публичната покана са приложените документи - 
образци, съдържащи описание на видовете дейности, количество и 
обема на работа и изискванията на възложителя. Броя на 
информационно - указателните табели и местата за поставяне се 
определят допълнително във възлагателно писмо от възложителя при 
подписване на догвора за изпълнение
Прогнозна стойност
(в цифри): 44000   Валута: BGN
Място на извършване
Община Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците да притежават опит в изпълнението на договри за 
услуги, свързани с предмета на поръчката, а именно най-малко три 
договора общо за последните три години. За доказване на това 
обстоятелство се представя списък на основните договори за 
услуги, свързани с предмета на поръчката, през последните 3 
години /2010, 2011 и 2012г./, включително стойностите, датите и 
получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
Участникът трябва да посочи списък с експерти в т.ч. експерт по 
печат и визуален дизайн, да има на разположение изпълнителски 
персонал не по малко от 15 човека, от който най-малко 7 
работника с опит в дейностти по монтаж на указателни табели -  
поне 3 /три/ години. За доказване на това обстоятелство се 
представя списък с имена и дипломи и копия от трудови договори;
Участникът трябва да притежава машинно и хардуерно обордуване, а 
именно гилотина - 2бр., абкант - 2бр., машина за огъване на 
тръби и профили - 2 бр., струг металорежещ - 1бр., бормашина - 
1бр., машина за оборддяване, в т.ч. двойно оборддяване - 2бр., 
машина за точково заварявне - 1бр., компютърни конфигурации с 
режещи плотери за обработка на фолиото - 2бр.
Участникът да притежава Сертификат за въведена система за 
управление на качеството ISO 9001-2008  -   копие, заверено за 
вярност;
Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и 
безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 -  копие, заверено за 
вярност;
Сертификати за произход и/или сертификати за качество на 
производителя и/или декларации за съответствие на материалите, 
които ще бъдат изпозвани при изпълнение на поръчката - копия, 
заверени за вярност;
Сертификат за система за управление на околната среда ISO 
14001:2004
Участникът следва да изработи и достави информационно-указателни 
табели в съответствие БДС 1517;
Кандидатите следва да представят оферта, която да съдържа:
1/.Административни сведения за участника - образец;
2/.Удостоверение за актуално състояние или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице;
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3/.Декларации - по образец;
4/.Техническо и ценово предложение - образец, съгласно 
посочените видове работи с посочени единични цени и обща сума;

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/06/2013 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 отстнанен от участие в процедурата 
ако не отговаря на някое от горните изисквания. Офертата се 
предтавя в запечатан непрозрачен плик в сградата на Община 
Несебър, ул. "Еделвайс" № 10, ЦАИО № 2, гише № 5.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/06/2013 дд/мм/гггг
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