Партида: 01248

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: 01248
Поделение: район "Северен"-община" Пловдив"
Изходящ номер: 3-0400-37 от дата 13/09/2013
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител нa обществена поръчка по реда на Глава осма
„а” от ЗОП с предмет:“Доставка и монтаж на обзавеждане на
триетажна пристройка към ОДЗ”Космонавт”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Пловдив ,район "Северен"
Адрес
бул.Цар Борис III Обединител 22А
Град
Пощенски код
Пловдив
4003
Място/места за контакт
Телефон
Район "Северен" гр .Пловдив
032 956168
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Даниела Вълова
E-mail
Факс
plovdiv_severen@abv.bg
032 901175
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.severen.plovdiv.bg/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на обществената поръчка е “Доставка и монтаж на
обзавеждане на триетажна пристройка към ОДЗ”Космонавт” .
Обществената поръчка е с място на изпълнение на територията на
Община Пловдив, район „Северен”,пристройка към ОДЗ”Космонавт” ,
находяща се на ул.”Гонда вода” № 1 в гр.Пловдив, район
“Северен”.
Доставката ще бъде извършвана франко ,пристройка към
ОДЗ”Космонавт”, Район “Северен”. Доставката на интериорно
обзавеждане и оборудване ще се изпълнява съгласно срока в
офертата на Изпълнителя. Предложеният срок не може да надвишава
30 календарни дни след сключване на договора и Възлагателно
писмо от Възложителя. В предложените цени за отделните стоки да
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бъде включен всички разходи на изпълнителя, включително
транспорт до обекта, монтаж на място, изпробване, регулиране,
пускане в експлоатация и обучение на обслужващия персонал,
където е необходимо.
Изпълнението на доставките следва да е съгласно списъка на
стоките, техническите спецификации и нормативните изисквания и
Техническото задание.
При доставяне на количества по договора ще се съставят
двустранно подписан приемо-предавателн протокол, съдържащ вид,
мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и
общата стойност на доставката. Така изготвения приемопредавателен протокол ще се издава в два екземпляра - един за
изпълнителя и един за Възложителя.
Окончателното плащане ще се осъществи след приемане с протокол
на изпълнението и след постъпило финансиране от Община Пловдив.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
39200000

Доп. код (когато е приложимо)

39000000
39700000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Стойността на договора се ограничава до70 000 лева с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 70000 Валута: BGN
Място на извършване
община Пловдив- район „Северен”– триетажна пристройка към
ОДЗ”Космонавт” – ул.”Годна вода” №1

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Документацията, включваща Условия и указания за подготовка на
офертата, както и приложенията относно настоящата поръчка може
да бъде изтеглена от инретнет страницата на Възложителя:
http://www.severen.bg/plovdiv/ - графа профил на купувача.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Максималната стойност на комплексната оценка /К/ е 100 точки.
Показатели за определяне на комплексната оценка:
- “финансова оценка”, с относителна тежест 60 точки;
- “срок за доставка”, с относителна тежест 25 точки;
- гаранционен срок за мебели, с относителна тежест – 15 точки;
К/комплексна оценка/=К1+К2 + К3
Срок за получаване на офертите
Дата: 23/09/2013 дд/мм/гггг

Час: 10:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Район "Северен" предоставя достъп по електронен път до
допълнителна информация, съдържаща Условия и указания за
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подготовка на офертата, както и приложенията относно настоящата
поръчка, които може да намерите на интернет адрес на възложителя
http://www.severen.plovdiv.bg/ в рубрика " Профил на купувача”.
Допълнителна информация и разяснения може да бъде получена на
тел. 032 901-175- началник отдел “ИП, Е, СД и КС”

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/09/2013 дд/мм/гггг
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