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Версия за печат
BG-гр.Велинград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБIЦИНА ВЕЛИНГРАД, булг'Хан Аспарух" NQ35, За: Мария Николова, РБългария

4600, гр.Велвнград, Тел.: 0359 53140, Ечпай: obshtina.velingrad@b-trust.org, Факс:

035954341
Място/места за ковгакт: Дирекция АПИО
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагашия орган/възложитеяя: w\v\v. ve1iu!;Tad.bg.

Адрес на профила на купувача: w\vw.velingrad.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на канпеларски материали и консумативв, посочени в списък
- кеС,за нуждите на община Велинград, в Т.Ч. общинска администрация сектор
"Образование' (ОДЗ, цдг и ОДК), Общинска снужба за социални услуги, Дневен
център за деца и младежи с увреждания ЗЖ и цнеТ,Общински предприятия IОП
"Спортни имоти и пазари", ОП "ТИЦ"I и кметствата на територията на община
Велинград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕР1\fИНОЛОГИЧЕНРЕЧНИК (СРу):

30000000

Описание:
Компютърни И офис машини, оборудване и принадлежности, с изключени
на мебели и софтуерни пакети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото к пвчество на канцеларските материали са определени в Количествено-
стойноства сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

343ЗОВGN

:МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОР'ЬЧКАТА:

франко склада на Община Велвнград.социалвите и детски эаведевия.обшннсквте
предприятия и кметствата на територията на Община Велинград

l'ПJТS:
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

г

Изисквания за яковомичесг ото и финансовото състояние: 1. Минимални
задължителни изисквания 1.1. Участникът трябва да има минимален оборот от
доставки на стоки, предмет на обществената поръчка.общо за последните три
години (за участвипвте-Бш.Щ и ООД-2011г.,2012г. и 2013г.,а за всички останали-
2010г: 2011 г. и 2012 г.), в размер на 70000 лв. Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице изискванвяга за икономическо и
финансово състояние се прилагат за обединението като цяло, а не поотделно за
всеки участник в обединението. 1.2.2. Изискуемн документи 1.2.2.1. За доказване на
съответствие сгорепосочениге извсквания за икономическо и:финансово
СЪС'ГОЯЕие,участинкът трябва да представи следните документи: а) Годишен баланс
и отчет за приходите и разходите за последните три години (за участниците-ЕООД
и ООД-2011г.,2012г. и 2013г.аза всички останали- 20]0 г.,2011 г. и 2012г:) - копия
подписани и подпечатани от участника на всяка страница; б) Информация за
оборота от доставка на стоките, предмет на съответнвта обособена позиция. за
която участвикът кандидатства, за последните три години (за участниците-ЕООД и
ООД-2011г.,2012г. и 2013г.,а за всички останали- 2010 Г., 2011 г. и 2012 г;)-
попълва се Образец N~12~2. Изисквания за техническите възможности 2.1.
Минимални задьлжнгелни изисквания 2.1.] ..Участвикът да има сключени през
последните три години (2011г.; 2012 г. и 2013 г.) минимум 3 броя договори за
доставка на стоки, предмет на настоящата поръчка. Когато участник в процедурата
е обедивение, което не е юридическо лице изискването се прилага за обедвнението
като цяло а не поотделно за всеки участник в обединението. 2.2. Изискуеми
документи 2.2.1. За доказване на съответствие с горепосочените технически
изисквания участнакът трябва да представи следните документи: а) Списък на
договори за доставка на стоки, изпълнени през последните три години (2011
г.;2012г. и 2013 г.). Списън ьЪТ съдържа следната информация за изпълнените
договори - получател на доставката; предмет на договора; стойност на договора;
дата на сключване; дата на прекратяване и срок на договор (Декларация по чл. 51,
ал. l~т. 1 от ЗОП - Образен И9: 8.). б) Препоръка/и за добро изпълнение съгласно
изискванията за съответата обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГ АБЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕJIИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена на материалите стоките и инструментите - с тегловен
коефициент Кl - О 6; 2. Срок за изпълнение на доставката - с тегловен коефициент
к2 - 0,2; 3. Срок за разсрочено плащане - с тегловен коефициент КЗ - 0,2. Общата
сума на тежестите е равна на I /едивица/.

СРОК ЗАПОJIYЧAВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24104/2014 16:00

ЕВ.РОllEЙСКОФИНАНСИР АНЕ:

НЕ
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОР~tщия:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНА ТА ПОКАНА:

22104/2014

114.20141.


