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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: 92-00-2476 от дата 23/05/2013

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 "Правно обслужване" 0554 29362

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Мария Тодорова - по техническата част, тел. за връзка 0556 32228, 

Митошка Великова  - по юридическата

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):
http://www.nesebarinfo.com/profile.php

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на нови машини за нуждите на БКС-Обзор, както 

следва:1.Виброплоча - с размери на плочата 630х350 ММ,сила - 15 kN 

и мощност - 5,5 кс.; 2. Агрегат с мощност - 

10kW,двуцилиндров,въздушно охлаждане,дизел,1монофазен 16А контакт,1 

трифазен 16А контакт,електрически стартер,сензор за масло и обороти 

- 3000rpm; 3. Къртачна машина - консумирана мощност - 1500W, 

енергия на удара - максимално 16,8J, честота на ударите при 

номинални обороти 900 и сервизен дисплей; 4.Параструйна машина  с 
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дебит - 500-1000л/ч, налягане - 30-200bar , максимална температура 

на подгряване - 155градуса, мощност - минимум - 7.6kW , разход на 

гориво -  4,5л/ч-5.00 л/ч, регулатор за работно налягане,пистолет 

за впръскване,шланг за високо налягане, два резервоара за препарат 

с дозиращи системи.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 42990000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Виброплоча - 1бр, Агрегат - 1бр., Къртачна машина - 1бр. и 

Параструйка - 1бр

Прогнозна стойност

(в цифри): 20000   Валута: BGN

Място на извършване

складовата база на БКС-Обзор код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
 Офертата се представя в непрозрачен и запечатан плик с надпис: 

"Доставка на машини за нуждите на БКС-Обзор" и трябва да съдържа: 

данни за лицето,което прави предложението, ценово предложение на 

предлаганите машини, за които се прави предложението, срок на 

доставка  в свободен текст.Попълнени декларации по образец по 

чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП.Стойността 

посочена по горе е сумарна за описаната техника.Офертите могат да 

бъдат за една,повече или всички машини.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 03/06/2013 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 входирват в община Несебър, ЦАИО №1, гише №1. 

Допълнителна информация на гореописаните телефони и лица за 

контакт.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 31/05/2013 дд/мм/гггг
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