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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: 00270
Поделение: ________
Изходящ номер: 02.24-9 от дата 11/12/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерски съвет
Адрес
бул. Княз Ал. Дондуков № 1
Град
Пощенски код
Страна
София
1594
България
Място/места за контакт
Телефон
Дирекция Административно и
03592 9402248; 03592 9402382
правно обслужване и управление
на собствеността
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Николай Атанасов, Ирина Ангелова
E-mail
Факс
i.angelova@government.bg
003592 9402177
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://customerprofile.government.bg/invitations.php

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Поръчката включва „Доставка и монтаж на специални мебели за
обект: „Дворец Евксиноград“ по проект „Реставрация и консервация
на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“ с две обособени
позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на фотьойли, канапета и столове“
и
Обособена позиция № 2 „Доставка на специални маси и гардероби“.
Поръчката е открита със Заповед ФС- 178/11.12.2015 г. на
директора на дирекция "Административно и правно обслужване и
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управление на собствеността" и предназначена за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
39110000

Доп. предмети

39121200

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Поръчката включва доставка и монтаж на специални мебели за обект
„Дворец Евксиноград“съгласно количествените сметки, съдържащи се
в Приложение 2А - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ) към публичната покана.
Стойността на поръчката по обособена позиция 1 е 28 000 лв. без
включен ДДС.
Стойността на поръчката по обособена позиция 2 е 38 000 лв. без
включен ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
Изпълнение на дейността се осъществява на територията на Република
България.

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискванията за изпълнение на поръчката и по двете обособени
позиции са:
1. Участниците трябва да са изпълнили поне 1 (една) доставка,
еднаква или сходна с предмета на поръчката (доставка или
доставка и монтаж на мебели), през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата. Доказва се със Списък
за изпълнени доставки, придружен с доказателства за изпълнението
им (съгласно Приложение 4).
2. Участниците следва да са вносители и/или производители или да
са оторизирани от производителя или негов представител да
предлагат изработка /само за репликите/ и/или доставка и монтаж
на стиловите мебели, предмет на настоящата поръчка.
Доказва се с Декларация в свободен текст, че участникът е
вносител и/или производител на предлаганите стилови мебели или
оторизационно писмо от производителя и/или от негов
представител, ако участникът не е производител, че участникът е
упълномощен да предлага стиловите мебели, предмет на настоящата
процедура, както и всякакви други документи удостоверяващи,
наличието на собствена или ползвана на друго валидно правно
основание сервизна база, оторизирана от производителя/прекия
вносител/оторизирания дистрибутор на производителя за
гаранционна поддръжка на стиловите мебели.
3. Участникът следва да докаже, че стиловите мебели, предмет на
доставка, са произведени /само за репликите/ при внедрена
система за управление на качеството ISO/IEC 9001:2008 или
еквивалентна с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
Доказва се със Заверено копие на валиден към датата на подаване
на офертата сертификат по ISO/IEC 9001:2008 (или еквивалентен)
на производителя. Когато документ не е издаден на български
език, участникът следва да представи и превод на съответния
документ на български език.
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Критерий за възлагане
най-ниска цена
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/12/2015 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:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис:
„Доставка и монтаж на специални мебели за обект: „Дворец
Евксиноград“ по проект „Реставрация и консервация на дворец
„Евксиноград“ и прилежащия му парк“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на фотьойли, канапета и столове“
и
Обособена позиция № 2 „Доставка на специални маси и гардероби“.
Върху плика се отбелязва името/фирмата на участника, адрес, лице
за контакт, телефонен номер и факс, както и обособената позиция,
за която се отнася офертата.
Участниците могат да представят оферта за една или повече
обособени позиции.
Пликът с офертата съдържа следните документи:
1. Оферта със срок на валидност 60 дни от датата на подаване на
офертата (по образец - Приложение № 1);
2. Техническо предложение (по образец - Приложение № 2);
4. Ценово предложение (по образец - Приложение № 3);
5. Списък за изпълнени доставки (по образец - Приложение № 4);
6. Сведения за участника (Приложение № 5);
7. Копие от документа за регистрация (когато не е посочен единен
идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър), когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице. Чуждестранните лица представят
съответния документ в официален превод. Когато не е представен
ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
участниците - юридически лица или еднолични търговци прилагат
удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от
участника копие). Чуждестранните лица представят еквивалентен
документ, издаден от съдебен или административен орган от
държавата, в която са установени. Документът следва да бъде
издаден не по - рано от 3 (три) месеца от датата за
представянето на офертата.
8. Други документи.
ПУБЛИЧНОТО ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА
23.12.2015 Г. В 10.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

УНП: afc0b8d6-3e1a-464e-b3bb-21ff14c7fe91

3

Партида: 00270

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/12/2015 дд/мм/гггг
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