BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

9045791
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Ген.
Тотлебен №34, За: Валери Василев, България 1606, София, Тел.: 02 9223408, Email: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413
Място/места за контакт: бул. Ген. Тотлебен №34
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: landforce.mod.bg.
Адрес на профила на купувача: http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката е доставка на "Електроматериали, принадлежности и
други" със сключване на договор.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
31000000, 31210000, 31224000, 31320000, 31500000, 31651000, 31680000
Описание:
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
Връзки и контактни елементи
Кабели за разпределение на електричество
Осветителни уреди и електрически лампи
Електроизолационни ленти (изолирбанд)
Електрически принадлежности и аксесоари
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Количествата са посочени в Приложение №10 от документацията публикувана на
сайта на възложителя в профил на купувача. Възложителят си запазва пряавото да

намали предварително обявените количества за отделните позиции, до размера на
осигурените финансови средства.
Прогнозната стойност е с ДДС.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
16288 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставката на материалните средства е във военно формирование 34750- гр.
Карлово за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ и военно формирование 28330 Смолян за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.
Доставката е за сметка на Изпълнителя.
NUTS:
BG42
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Изисквания към участниците: 1.1. Да е регистриран в търговския регистър по
смисъла на търговския закон; 1.2. Да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от
Закона за обществените поръчки; 1.3. Да отговаря на изискванията на чл.327б, ал.1
и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 1.4. Да не е
налице за участника забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при
наличие на обстоятелства по чл.4 от Закона. 2. Изисквания към доставката:
Изискванията са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор към
документацията, публикувана на сайта на Сухопътните войски: рубрика "Профил
на купувача" http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html. 3. Начин на
плащане - по банков път. Плащането ще се извърши до 30 (тридесет) дни след
представянето на надлежно оформени документи съгласно проекта на договора по
банкова сметка посочена от изпълнителя. 4. Указания за подготовка на офертите:
Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 30 календарни дни считано
от крайния срок за подаване на оферти. Офертата на участника се предоставя в
запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът да посочи предмета на
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Участниците могат да представят оферта за една позиция или и за двете. Всеки
участник може да представи само една оферта. Оценката на офертите ще се
извърши по критерия "най-ниска цена" за всяка обособена позиция. Към офертата
да се приложат: Административни данни /Приложение 1/; Оферта /Приложение 2/;
Ценово предложение /Приложение 3/; Пакт за почтеност /Приложение 4/ неподписването му не е основание за отстраняване от участие; Декларация по
чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП /Приложение 5/; Декларация за липсата на обстоятелства
по чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ /Приложение 6/; Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от
ИФОДРЮПДРСЛДС /Приложение 7/; Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП
/Приложение 8/; Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /Приложение 9/ представя се

само при наличие на информация в офертата, която има конфиденциален характер
и участникът не желае да бъде публикувана на сайта на възложителя или
предоставяна на трети лица/; Техническо предложение съответстващо на
изискванията на Възложителя по предмета на поръчката; Проект на договор
подписан и подпечатан от участника /Приложение/; Пълномощно на лицето
подписало офертата, в случай че няма представителни функции. При сключване на
договор, избраният за изпълнител трябва да представи документ, издаден от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1
от ЗОП.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
17/09/2015 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Възложителя предоставя електронен достъп до настоящата покана и изброените
приложения и техническа спецификация на следния адрес:
http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html, рубрика "Профил на купувача".
Офертите се подават на адрес - гр. София 1606, район "Красно село", бул . "Ген.
Тотлебен" № 34, военно формирование 22450 в посочените срокове в настоящата
покана. Забележка: Отварянето на офертите ще се проведе на 23.09.2015 г. от 10:00
часа в сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр. София, район Красно
село, бул. „Ген. Тотлебен” 34. При желание за присъствие от Ваша страна при
отваряне на офертите, следва до 12:00 часа на 18.09.2015 г. да представите на факс
02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което
ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и
наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да
присъствате.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
17/09/2015

