
Партида: 00031 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00031
Поделение: Малко Търново
Изходящ номер: 28-00-28 от дата 18/08/2015
Коментар на възложителя:
избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на 
Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНИ В С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Малко Търново

Адрес
ул. Малкотърновска комуна №3

Град Пощенски код Страна
Малко Търново 8162 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
ул. Малкотърновска комуна №3 0876 078020

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Деян Йотов

E-mail Факс
diotov@malkotarnovo.org 05952 3128

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
 http://www.malkotarnovo.org/

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

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка и 
монтаж на обзавеждане и оборудване за детските градини в с. 
Звездец и гр. Малко Търново“  финансиран от Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество.
Пълно описание на обекта на настоящата поръчка е дадено в 
Техническо задание.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39161000

Доп. предмети 37520000
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37400000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 47555    Валута: BGN

Място на извършване
Малко Търново код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Поръчката включва изготвяне и представяне на детайлна 
визуализация на разпределението на обзавеждането в съответните 
помещения , както и визуализация на отделните елементи на 
обзавеждането с описание на размери, материали и цвят за 
обзавеждането и оборудването на ЦДГ „Ален мак“ и ОДЗ „Юрий 
Гагарин“.
Цялостното обзавеждане и оборудване на детските градини трябва 
да отговаря на стандартните изисквания за функционалност, за 
хигиена и безопасност и да бъде съобразено с възрастовите 
особености и физическите способности на децата. Оборудването е 
планирано да се достави в определен етап на протичащите в ЦДГ 
„Ален мак“ ремонтни дейности.
Оборудваното, предмет на настоящата доставка, следва да бъде 
ново и неупотребявано. 
Всички мебели следва да бъдат с гладки повърхности, които лесно 
да се хигиенизират; 
Изпълнителят трябва да представи при предаването на доставката 
сертификати за произход, както и всички необходими за по-
нататъшното използване по предназначение на доставката 
документи, сертификати, разрешителни, инструкции и други.
В офертата трябва да се съдържа и идейно предложение от страна 
на изпълнителя на електронен носител.
Изпълнението включва доставка, монтаж, изпитване и ремонт ако 
настъпи увреждане през времето на гаранционния период за сметка 
на изпълнителя.
Участникът в процедурата да декларира, че при повреда на 
оборудването ще осигури сервиз на място, не по-късно от 24 часа 
след заявяване на повредата. В случай, че посоченият срок изтича 
в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17:00 часа на 
първия работен ден

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предложената от участника организация на работа и
управление на риска - 40 т.
Финансова оценка - 40 т.
Срок на изпълнение - 20 т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/08/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/08/2015 дд/мм/гггг
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