Партида: 00532

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: 00532
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-02-19 от дата 29/03/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Ардино
Адрес
ул. "Бели брези" №31
Град
Пощенски код
Ардино
6750
Място/места за контакт

Телефон
03651 4040

Страна
Република
България

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гьокчен Емин
E-mail
Факс
gokcen_emin@yahoo.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.ardino.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.ardino.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на многофункционален багер - челен товарач за нуждите
на Община Ардино, със следните характеристики:
Година на първа регистрация - след 01.01.2007 г., модел - 102 S
(със стандартно оборудване), съвместимост на кофата на товарача
- 1.1 m3, една стандартна багерна кофа.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
34100000
Осн. предмет

УНП: aecd7825-5620-4fa8-88ba-e876264f9865

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Автомобилът трябва да отговаря техническта спецификация
посочена в описанието на поръчката.
Стойността на многофункционалният багер не трябва да надвишава
60 000 лв. без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Ардино

код NUTS:
BG425

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Офертата на участника трябва да съдържа: Удостоверение
издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписване
съдържащо ЕИК; Документи удостоверяващи техническите
характеристики на автомобила и изискванията за качество
нормативно приети в Република България - каталог;Техническо
предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо предложение за
срок за доставка и срок за отложено плащане; Ценово
предложение; Предложение за срок на валидност на офертата.
2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в
деловодството на Общинска администрация Ардино до 12:00 ч. на
08.04.2013 г.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/04/2013 дд/мм/гггг

Час: 12:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана е публикувана на интернет адреса на
възложителя: www.ardino.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/04/2013 дд/мм/гггг

УНП: aecd7825-5620-4fa8-88ba-e876264f9865
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