
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СОФИЯ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
831912591

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. АЛАБИН №.22

Пощенски код:
1000

код NUTS
София (столица)

Лице за контакт

Росица Тодорова

Електронна поща:
rtodorova@sf.government.bg

Телефон:
+359 29265115

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.sfoblast.government.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/26128

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/122209

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/122209



горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на октанормни прегради (паравани) за обезпечаване нормалната работа
на секционните избирателни комисии и комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК

II.1.2) Основен CPV код

45421141

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на октанормни прегради (паравани) за обезпечаване нормалната работа
на секционните избирателни комисии и комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, при приемане и обработка на
протоколите с резултатите на СИК от изборите за народни представители за Народно събрание на РБ – 2021 г. 
Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на 2 000 линейни метра октанорм и конструкции за тях октанормни
прегради (паравани).
Обществената поръчка се открива при условията на § 3. (1) от Допълните разпоредби на Изборния кодекс.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
35000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
гр. София

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на октанормни прегради (паравани) за обезпечаване нормалната работа
на секционните избирателни комисии и комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, при приемане и обработка на
протоколите с резултатите на СИК от изборите за народни представители за Народно събрание на РБ – 2021 г.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу



Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
35000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

1.1.Във възлагането на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или

юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява

строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

1.2. За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,

т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Не се поставят изисквания.

III.1.3) Технически и професионални способности

. Всеки участник да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на

обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертите за участие.

1.1. При подаване на оферта, съответствието с изискването на т.1, участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва

информация за извършени услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочени

стойностите, датите и получателите.

*Забележка: Сходни с предмета на настоящата обществена поръчка са, както следва:Доставка, монтаж, демонтаж и

транспорт на минимум 2000 линейни метра октанорм и конструкции за тях.

1.2. Доказване на съответствието с изискването на т.1., става по реда на чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, със списък на

услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочени стойностите, датите и получателите,

заедно с доказателства за извършена услуга.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Не се поставят изисквания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки



Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
25-март-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
26-март-2021

Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

На оценяване подлежи оферираната от участниците цена за линеен метър на октанорм.

Представете копие от документ за създаване на обединението (когато участникът е обединение, което не е

юридическо лице).

Относно настоящата обществена поръчка представете информация за:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл.112 от Закона

на обществени поръчки. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи

документи в съответствие с чл.112 ал.1 от ЗОП,.

Обществената поръчка се открива при условията на § 3. (1) от Допълните разпоредби на Изборния кодекс.

Възложител

Име и фамилия:

Николай Пехливанов



Длъжност:

областен управител на област София


	

