Партида: 2953

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: 2953
Поделение: ________
Изходящ номер: 3РД - 284
Коментар на възложителя:

от дата 14/03/2016

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Сухопътни войски - военно формирование 22450
Адрес
район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34
Град
Пощенски код
Страна
София
1606
България
Място/места за контакт
Телефон
бул. Ген. Тотлебен №34
02 9223408
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Валери Василев
E-mail
Факс
dop_sv@abv.bg
02 9223413
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
landforce.mod.bg ;
landforce.armf.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html ;
http://landforce.armf.bg/Obshtestveni_porachki.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Контейнери за настаняване на военнослужещи за действие при
извънредни ситуации.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 6a6b2342-5fcc-45bf-bb3c-fbce8d195a66

Осн. код
44211100

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
До 15 броя контейнери.
Възложителят не се счита за обвързан с посочените количества.
Прогнозната стойност е с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000 Валута: BGN
Място на извършване
Доставката е във военно формирование 46690 - Пловдив, п.к. 4000, ул.
"Ген. Радко Димитриев" №2. Доставката е за сметка на Изпълнителя.

код NUTS:
BG421

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 или
http://landforce.armf.bg/Obshtestveni_porachki.htm
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. Всеки
участник може да представи само една оферта, варианти на
офертите не се допускат. Оценката на офертите ще се извърши по
критерия "най-ниска цена". 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. Към текническото
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предложение да бъдат приложени материали даващи по подробна
информация относно предлагания продукт /каталог, технически
данни, брошури, скица и други/; 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 документи, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от
ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/03/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Възложителя предоставя електронен достъп до настоящата покана и
изброените приложения и техническите спецификации на следния
адрес: http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html или
http://landforce.armf.bg/Obshtestveni_porachki.html.
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 28.03.2016 г. от 10:00
часа в сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр.
София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” №34.
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, е
необходимо желаещите да присъстват при отваряне на офертите да
представят до 12:00 часа на 25.03.2016 г. 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.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/03/2016 дд/мм/гггг
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