Партида: 00007

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: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 84 от дата 03/02/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Мездра
Адрес
ул. Христо Ботев №27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Община Мездра
0910 92116
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова
E-mail
Факс
mezdra@mail.bg
0910 92523
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mezdra.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Предоставяне на услуги по стандарт GSM и UMTS за нуждите на
общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община
Мездра”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
64212700
Осн. предмет
Доп. предмети
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Прогнозна стойност на поръчката е до 65500 лв. (словом:
шестдесет и пет хиляди и петстотин лева), без вкл. ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65500 Валута: BGN
Място на извършване
Територията на Република България

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискванията за изпълнение на поръчката са описани подробно в
документацията за участие, която е публикувана в Профила на
купувача на сайта на Община Мездра - www.mezdra.bg
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели:
Мах брой точкиОтносителна тежест
К1 Тарифен план 1100 т.33 %
К2 Тарифен план 2100 т.25 %
К3 Тарифен план 3 100 т.9 %
К4 Тарифен план 4100 т.2 %
К5 Тарифен план 5100 т.1 %
К6 Технически показатели100 т.30%
Срок за получаване на офертите
Дата: 11/02/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1. Офертите на участниците следва да съдържат:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в
началото на офертата (подписан от участника).
1.2.Оферта по образец.
1.3. Административни сведения за участника по образец
(Приложение №1).
1.4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените
поръчки по образец (Приложение№2);
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на
декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се
представя и в превод.
1.5. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените
поръчки по образец (Приложение №3);
Декларацията се подписва задължително от управляващия и
представляващ дружеството или едноличния търговец.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се
представя и в превод.
1.6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва
офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от
нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника,
съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен
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представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата.
1.7. Документ за регистрация на участника или Единен
идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския
регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато
участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност –
заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица
или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя
удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2
(два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е
издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е
установен и да се представи в официален превод на български
език.
1.8. Валидно/и разрешение/я за извършване на дейност, съгласно
предмета на поръчката, издадено от Комисия за регулиране на
съобщенията - заверено копие.
1.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец със срок на валидност на офертата (Приложение №4).
1.10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец
(Приложение №5).

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/02/2014 дд/мм/гггг
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