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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: Н3-ТР-573 от дата 21/02/2014
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 29343
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail Факс
kdnikolova@abv.bg 0554 29343
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
Доставка на палми /под наем/ с подложка за летния туристически 
сезон - 2014 г. за гр. Несебър, гр. Обзор и гр. Свети Влас.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 03121100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
гр. Несебър - 36 /тридесет и шест/ броя палми за период от 
20.04.2014 г. до 30.09.2014 г.
за гр. Обзор - 40 /четиридесет/ броя палми за период от 
01.06.2014 г. до 15.09.2014 г.
за гр. Свети Влас - 110 /сто и десет/ броя палми за период от 
20.04.2014 г. до 30.09.2014 г.;
Палмите да отговарят на следните изисквания: 1000 литра съд и 
минимум височина 5,50 м; 800 литра съд и минимум височина 5,50 
м; 500 литра съд и  минимум височина 4,50 м; 300 литра съд и  
минимум височина 3,50 м; 200 литра съд и  минимум височина 2,80 
м; 150 литра съд и  минимум височина 2,50 м;
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:
1. Кратко представяне на лицето, което прави предложението;
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;
3. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, 
посочени в настоящата покана - свободен текст;
4. Ценово предложение - съгласно посочените размери с посочени 
единични цени и обща сума на единчните цени;
5. Срок на валидност на предложението;
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 посочен график, вид и бройки на палмите по 
населени места.
Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 28/02/2014 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:
Място и срок за представяне на предложението:
1. Предложението на участника се представя в запечатан плик 
лично или от упълномощен представител в Община Несебър, гр. 
Несебър, ул. "Еделвайс" № 10 - Център за административно 
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информационно обслужване № 2, гише № 4 и 5.
2. Върху плика участникът следва да посочи адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, предмета на 
поръчката.
3. Срокът за валидност на офертите не може да бъде по - кратък 
от 90 календарни дни.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/02/2014 дд/мм/гггг
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