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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
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[]] Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: Обява 2016-2 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

27/10/2016 дц/мм/птг л , л / - У / ч 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00035 
Поделение: 
Изходящ номер: 08-00-126 от дата 27/10/2016 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: 
Община Костинброд 

Национален регистрационен номер: 
000776363 

Пощенски адрес: 
ул. Охрид №1 
Град: код NUTS: 
Костинброд BG412 

Пощенски код: Държава: 
2230 BG 

Лице за контакт: 
Ангел Милчев; Снежа Трендафилова 

Телефон: 
0721 68710; 0721 68712 

Електронна поща: 
kostinbrod.bg@gmail.com 

Факс: 
0721 68777 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://www.kostinbrod.bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.kostinbrod.bg/archives/http:/98 95 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 

• Строителство ^Доставки Q Услуги 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 

Предмет на поръчката 69000 
„Доставка и закупуване на нов специализиран микробус за нуждите на 
лицата с увреждания по проект: „Нова възможност за независим живот", 
съгласно договор BG 05М90Р001-2.002-0233-С001, изпълняван от община 
Костинброд, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 
-2020г. (ОЛРЧР) , по процедура BG 05M9QP001-2.002 „Независим живот". 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет бооооооо 

Доп. предмети б о ю о о о о 

60130000 
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РАЗДЕЛ III 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 03/11/2016 дд/мм/гггг Час: 17:00 

РАЗДЕЛ IV 
Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ^ Н е Ц 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: 
по проект: „Нова възможност за независим живот", съгласно договор BG 
05М90Р001-2.002-0233-С001, изпълняван от община Костинброд, по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. 
(ОПРЧР), по процедура BG 05M9QP001-2.002 „Независим живот". 

РАЗДЕЛ V 

Друга информация (по преценка на възложителя) 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 69 000,00 
(шестдесет и девет хиляди) лева без ДДС или 82 800,00 (осемдесет и две 
хиляди и осемстотин) лева с ДДС. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
Срокът за изпълнение на доставката предмет на договора е до 4 0 
(четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 
договора от страните. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 1. Обща 
цел:Подобряване на общото благосъстояние и достъпа до услуги за 
социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 
за самообслужване и/или техните семейства, чрез предоставяне на 
иновативни комплексни услуги за социално включване.МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКАТА И ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
1. Мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка е в гр. 
Костинброд, ул. „Ломско шосе" №35, сградата на Поликлиника - гр. 
Костинброд. 2. Възложител на обществената поръчка - съгласно чл. 5, ал. 
2, т. 9 от ЗОП е кметът на Община Костинброд.Срокът за гаранционно 
обслужване е елемент от техническото предложение на участника в 
настоящата обществена поръчка. Той може да бъде определен в километри 
пробег или в години, като при определянето му, участниците следва да 
имат предвид следното:1.1. Срокът за гаранционно сервизно обслужване на 
автомобилите не трябва да е по-кратък от 3 (три) години или не по-малък 
от 100 000 км. пробег (което от посочените обстоятелства настъпи 
първо). 
1.2. Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на 
предаване на автомобилите и подписване на приемо-предавателия протокол. 
Задължително да се приложи към Техническото предложение снимков 
материал (каталози, брошури, снимки или др.) за визуализиране на 
предлаганото моторно превозно средство. Участникът трябва да е 
официален вносител и/или представител на фирмата производител на 
съответната марка и/или оторизиран от официален представител за 
Република България.- декларация в свободен текст, в случай че бъде 
избран за изпълнител, участникът ще достави специализиран автомобил за 
хора с увреждания, с извършен предпродажбен сервиз; зареден с всички 
необходими за експлоатацията му течности и материали; придружен с 
гаранционна и сервизна книжка, с необходимите за регистрацията 
документи и с инструкция за експлоатация.Участниците предлагат Обща 
цена за крайното изпълнение на доставката, като критерият за възлагане 
на обществената поръчка е „най - ниска цена", съгласно чл.70 ал.2 т.1 
ЗОП. Предлаганата от участниците обща крайна цена не трябва да 
надхвърля 82 8 00 лв. с включен ДДС.*Пълен инеограничен достъп до 
Документация на обществената поръчка, Образци и Проектодоговора са 
публикувани в Досието на Обявата в Профила на купувача по електронен 
път на адрес:http://kostinbrod.bg/archives/9895 
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Дата на изпращане на настоящата информация 

Дата: 27/10/2016 дд/мм/гггг 
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