
Партида: 03649 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: 03649

Поделение: ________

Изходящ номер: 48 от дата 17/03/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
НЧ Никола Йонков Вапцаров -1873

Адрес
пл.Суворов 2

Град Пощенски код Страна
Тутракан 7600 България

Място/места за контакт Телефон
НЧ Никола Йонков Вапцаров -
1873, гр. Тутракан

0866 60045

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Елка Горанова - Председател

E-mail Факс
chitalishte_tutrakan@abv.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.chitalishte.tutrakan.org/index.html

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.chitalishte.tutrakan.org/profil_na_kup.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Избор на изпълнител за доставка на микробус по проект 
„Читалището - извор на култура и ценности“ финансиран по ДБФП № 
19/321/ 01639 от 19.12.2013, сключен между НЧ „Никола Йонков 
Вапцаров -1873 и Държавен фонд „Земеделие” за реализирането на 
проект „Читалището - извор на култура и ценности“, финансиран от 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР). мярка 
321 на Програна за развитие на селските райони 2007-2013.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34114400
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Доставеният микробус трябва да бъде нов с гаранционен срок 
минимум 24 месеца с 8 + 1 места 
- 6-степенна механична предавателна кутия
- Мощност – 115 к.с. (+/-15)
- Двигател – 1900-2000 куб.м. (+/-100)
- ABS (антиблокираща система на колелата)
- Система за подпомагане при внезапно спиране
- Въздушна възглавница за водача
- Индикатор за непоставяне на колана на водача
- Бордови компютър
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електронен климатик за предните и задните места
- Електрическа инсталация за радио
- Тонирани стъкла
- Кабина отворена, без преградна стена
Офертата следва да съдържа и описание на всички технически 
характеристики на предлагания микробус, както и да бъде 
придружена с фотоснимки, каталози или брошури.
Доставката на микробуса следва да бъде придружена с всички 
необходимите документи за осигуряване на гаранционна поддръжка и 
сервизно обслужване. 
Прогнозна стойност

(в цифри): 41000   Валута: BGN

Място на извършване

Община Тутракан код NUTS:  

BG325

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към техническите възможности и квалификация / 
изисквания към изпълнението на поръчката
1.Участникът да има изпълнени по-малко от 3 /три/ доставки на 
автомобили през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата
2.Участникът трябва да има на разположение сервизна база за 
гаранционно поддържане на доставения микробус. 
Доказателства за техническите възможности и квалификация на 
участника:
1.Списък на изпълнените доставки, сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата
2.Декларация в свободен текст, съдържаща данни за сервизната 
база за гаранционно поддържане на доставения микробус 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
П1 – Предлагана цена – с тежест 50 точки
П2 – Срок за изпълнение на доставката – с тежест 40 точки
П3 – Срок на реакция при повреда в гаранционния срок – с тежест 
10 точки

Срок за получаване на офертите
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Дата: 27/03/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Оферти се подават на адрес: гр. Тутракан, пл."Сувoров" 2, 
Н.Й.Вапцаров-1873”  в срок до 27.03.2015г. до 
16:30ч.Документацията за участие е  публикувана на профила на 
купувача http://www.chitalishte.tutrakan.org/profil_na_kup.html. 
При поискване от заинтересованото лице, възложителя е длъжен да 
я изпрати за сметка на лицето, отправило искането. Постъпилите 
оферти ще се отворят в административната сграда на НЧ 
"Н.Й.Вапцаров-1873”, гр. Тутракан,  пл."Сувoров" 2 от 13:00 ч. 
на 30.03.2015 г.Отварянето на офертите е публично и на него имат 
право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 
режим за достъп до административната сграда на Н.Й.Вапцаров-
1873”. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 27/03/2015 дд/мм/гггг
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