
Партида: 01075 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: 01075
Поделение: ________
Изходящ номер: РД-04-839 от дата 18/07/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД
Адрес
бул. "Шести септември" № 27
Град Пощенски код Страна
Сливен 8800 РБългария
Място/места за контакт Телефон
"Водоснабдяване и Канализация-
Сливен" ООД

044 662885

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Янчо Събев - "Инвестиционен Анализатор"
E-mail Факс
viksliven@viksliven.com 044 623413
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.sliven.net/vik
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.sliven.net/vik

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Работно проектиране, доставка и монтаж на 1(един) брой груба
автоматизирана механична решетка за нуждите на ПСОВ- гр.Нова
Загора.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 90481000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1(един) брой груба автоматизирана механична решетка
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000   Валута: BGN
Място на извършване
ПСОВ-гр.Нова Загора код NUTS:

BG342
Изисквания за изпълнение на поръчката
Работно проектиране, доставка и монтаж на 1(един) брой груба
автоматизирана механична решетка .
Всеки кандидат за Изпълнител може да подава само една
оферта.Кандидатите за изпълнители следва да
представят:Сертификати издадени от акредитирани институции или
агенции за управление на качеството на производителя или
еквиваленти;Участникът трябва да отговаря на условията на
чл.47,ал.5 от ЗОП, а определеният за Изпълнител трябва да
представи преди сключване на договора документи от съответните
компетентни органи удостоверяващи липсата на обстоятелства по
чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП;Предлаганата цена да е франко площадката
на ПСОВ-гр.Нова Загора;Офертата следва да е със срок на
валидност 60 (шестдесет) календарни дни от датата на
получаването й;
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Съгласно документацията за участие.
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/07/2012 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:
Офертата на всеки кандидат за изпълнител трябва да отговаря на
нормативната уредба посочена в ЗОП-чл.101в. Документацията за
участие в настоящата публична покана съдържаща образци и
документи, които са неразделна част от поръчката са публикувани
на следния сайт:http://www.sliven.net/vik

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/07/2012 дд/мм/гггг
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