
Партида: 00479 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: 00479
Поделение: ________
Изходящ номер: 17 от дата 14/04/2015
Коментар на възложителя:
Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община 
Балчик

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Балчик
Адрес
пл.21-ви септември - 6
Град Пощенски код Страна
Балчик 9600 Република 

България
Място/места за контакт Телефон

0579 71036
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Милен Йорданов - ст. юрисконсулт
E-mail Факс
mayor@balchik.bg 0579 74117
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.balchik.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://46.252.49.4:8081

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община 
Балчик. Техническите изисквания на които трябва да отговарят 
съдовете за битови отпадъци, са посочени в Профила на купувача 
на Община Балчик.

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

Осн. предмет 34928480
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
-80 броя контейнери тип ,, Бобър” 1,1 м3 – поцинковани
-700 броя кофи тип,, Мева” – 110”, изработени от поцинкована 
ламарина
Прогнозна стойност
(в цифри): 65000   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Балчик код NUTS:  

BG33
Изисквания за изпълнение на поръчката
За  участие в настоящата процедура заинтересованите лица трябва 
да отговарят на следните изисквания:

 Общи изисквания към участниците

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 
участват като подават оферти всички български или чуждестранни 
физически или юридически лица, включително техни обединения, 
които отговарят на изискванията, посочени в Закона за 
обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в 
документацията за участие.
Забел. В случай че участник е юридическо лице, следва да посочи  
единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата
             В случай, че участник е физическо лице, следва да 
приложи копие от лична карта.

2. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да 
бъдат на български език. 
3. Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат 
заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с 
оригинала".
4. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея 
трябва да бъдат подписани от законния представител на участника 
съгласно търговската му регистрация или от надлежно 
упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална 
заверка на подписа на упълномощилото го лице, което се представя 
към офертата.
5. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен 
от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. 
6. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се посочва:
 -  наименование на Участника;
 -  адрес за кореспонденция;
 -  телефон и по възможност факс и електронен адрес;
 -  наименование на поръчката дадено от Възложителя.

Критерий за възлагане
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най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/04/2015 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:
Отваряне на офертите - 24.04.2015 г. от 10:00 часа в 
заседателната зала в сградата на Община Балчик

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/04/2015 дд/мм/гггг
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