
Партида: 00515 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: 00515
Поделение: ________
Изходящ номер: 3712 от дата 20/06/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Адрес
бул. "Цар Освободител" №7
Град Пощенски код Страна
София 1000 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Централен военен клуб 02 9221704
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Надя Петрова
E-mail Факс
n_petrova@militaryclubs.bg 02 9810731
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.militaryclubs.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.militaryclubs.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнители за абонаментно обслужване и ремонт/вкл. 
резервни части/  на асансьорни уредби в обектите на ИА“ВКВПД” по 
обособени позиции: I-ва обособена позиция: Асансьорни уредби в 
отдел "Югоизточен", гр.Сливен -1500 лв. безДДС; ІI-ра обособена 
позиция: Асансьорни уредби в отдел "Централен", гр. Карлово -
1000 лв. без ДДС.
Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за 
всички, за една или повече обособени позиции.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50750000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно Техническото задание, публикувано на интернет адрес: 
www.militaryclubs.bg.
Прогнозна стойност
(в цифри): 2500   Валута: BGN
Място на извършване
На територията на страната, съгласно Техническото задание. код NUTS: BG
Изисквания за изпълнение на поръчката
І. Участниците следва да представят оферта за всяка обособена 
позиция, за която кандидатстват. Тя следва да отговаря на 
изискванията на чл.101в от ЗОП, както и да съдържа: 
1.Копие от удостоверението за актуално състояние или ЕИК;
2.Попълнени образци на ценово предложение, декларация, 
административни сведения, техническо предложение, срок на 
валидност на офертата.
ІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно 
Техническото задание, публикувано на интернет адрес: 
www.militaryclubs.bg.
ІІІ.Участниците, избрани за изпълнители по всяка обособена 
позиция, преди подписване на договор, следва да представят 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от 
стойността му.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 29/06/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
1.Образец на Ценово предложение;
2. Образец на Техническо предложение; 
3. Образeц на Декларация;
4. Образец на Административни сведения;
5. Техническо задание;

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/06/2012 дд/мм/гггг
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