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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: 00571
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП-69-1 от дата 12/10/2015
Коментар на възложителя:
ID № 96/12.10.2015 г. даден от Възложителя.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Водоснабдяване и канализация ЕАД
Адрес
кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов № 3
Град
Пощенски код
Бургас
8000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
юрк. Йорданка Керанкова
056 871442; 0359 0886770016
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
юрк. Йорданка Керанкова
E-mail
Факс
jkеrankova@vik-burgas.com
056 842979
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://vik-burgas.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=96/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Доставка на трифазни маслени двунамотъчни трансформатори 50KVA
и 100KVA 20/0,4kV
изработка с алуминиев проводник”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 5d604643-8a4d-4761-8c67-45c4944e26e0

Осн. код
31170000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Ще бъде съобразено с нуждите на Възложителя през периода на
действие на договора. Срокът на действие на договора е една
година или до достигане на сумата 46 000 (четиридесет и шест
хиляди) лева без ДДС. Поръчката ще се финансира със собствени
средства от Възложителя. Плащането ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30
(тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура
и подписването на двустранен приемателно - предавателен
протокол.
Прогнозна стойност
(в цифри): 46000.00 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Бургас

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Необходими документи съдържащи се в офертата:
1.Представяне на участника - копие на документ за регистрация
или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице.
2.Декларация за съгласие на подизпълнител – ако е приложимо (по
образец)
3.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е
приложимо (по образец)
4.Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е
подписана от управляващия участника). При участници –
обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата
се подава от лице, което не е вписано като представляващ в
документа за създаване на обединението, към офертата се
представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в
обединението, с които те упълномощават това лице да подаде
офертата и да попълни и подпише документите, общи за
обединението.
5.Попълнено Приложение №2 - образец Оферта - без попълване и
прилагане на проекто-договора.
6.Технически паспорти на български език с пълни технически данни
и характеристики на предлаганите изделия.
7.Документ удостоверяващ изискването участника да е производител
или оторизиран дистрибутор на предлаганите изделия.
8.ISO 9001:2008 /или еквивалент/, относно въведена система за
управление на качеството на производителя.
*Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3
(три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в
срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в
тях.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз
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основа на критерий „Най-ниска цена” (сума от единичните цени на
двата вида трансформатори – 50 и 100 кVA). Участник, посочил най
-ниска обща цена се класира на първо място.
Срок за получаване на офертите
Дата: 21/10/2015 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:
Офертата, съобразена с техническата спецификация – Приложение
№1, е необходимо да бъде изготвена по образец – Приложение №2.
Възложителят предоставя пълен достъп до публичната покана и
документацията за участие в раздел Профил на купувача на
интернет адрес: www.vik-burgas.com. Документацията за участие е
безплатна.
Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез
упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, своите оферти всеки работен ден от 8,30 – 16,00 часа
до 21.10.2015 г., включително в деловодството на Дружеството на
адрес: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №
3, ет.4, Център за работа с клиенти. Офертите се представят в
запечатан непрозрачен плик с надпис - предмета на поръчката,
наименование на оферента с посочени адрес, телефон, по
възможност факс и e-mail. Не се приемат и незабавно се връщат
оферти, които са получени след изтичатено на крайния срок за
подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан
плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Отварянето на офертите на участниците в процедурата е публично,
по реда на чл.68, ал.2 от ЗОП и ще се извърши от Комисия,
назначена от Изпълнителния Директор на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.
Когато участникът лично присъства на действията на комисията,
следва да се представи лична карта и документ, удостоверяващ, че
е законен представител на съответния участник, ако присъства
упълномощен представител следва да се представи заверено
пълномощно.
Отварянето на Офертите ще се извърши на 22.10.2015 г. от 10,30
часа в Конферентна зала, ет. 4 в сградата на „ВиК” ЕАД, гр.
Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3.
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са
в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и
участника може да се извършва по един от следните начини:
•лично – срещу подпис;
•по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка;
•чрез куриерска служба;
•по факс;
•по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис;
•чрез комбинация от тези средства.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/10/2015 дд/мм/гггг
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