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АГЕНЦИЯ ПО О БЩ ЕСТВЕН И П О РЪ Ч КИ
1000 С о ф и я , ул. " Л е г е " 4
e-mail: a o p @ a o p .b g

'Щ ,

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОН
Номер на обявата: [ Обява 2019-8 ]

Възложител: Община Костинброд
Поделение (когато е прилоз/симо): [........]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00035
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1
Лице за контакт ; Лора Емануилова - директор на дирекция ,, ТТО и ОМП“ и Теодор Атанасов
юрисконсулт
Телефон:+359 0721 68718
Е-таН: kostinbrod.bg@gmail.com
Д о с т ъ п ъ т до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Документацията е достъпна на интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/22382
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от
ЗОП със СУР код: 22450000

Предмет на поръчката „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за

работно облекло за нуждите на Общинска администрация - Костинброд ”

Кратко описание:
Обезпечаване на нуждите на работещите по трудово правоотношение служители в Общинска
администрация —Костинброд.
Място на извършване: община Костинброд, код NUTS BG 412

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 34 871,25 л в.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 15 и т. 7 от ЗОП.
^ За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна Декларация
по образец.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква
Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности: не се изискват

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
1. Предлагана цена/К1/-максимален брой точки 40 т.
2. Брой търговски обекти на територията на гр. Костинброд и гр. София /К2А- максимален
брой точки 30 т.
3. Срок за изпълнение /КЗ/— максимален брой точки 30 т.
Максимален брои точки след изчисление по формулата: КО =К1 + К2 + К3=100т.,

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09.09.2019г.

Час:17:00

Срок на валидност на офертите: не по-малко от 30 календарни дни
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 10.09.2019 г.

Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, п.к.2230,
уд. „Охрид“ № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
представители на участниците, съгласно чл.97, ал.З от Г1ПЗОП.

И нформация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не

Друга информация
1. Други условия за изпълнение на поръчката:
В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на дружества
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително

и

чрез

гражданско

дружество/консорциум,

в което

участва

дружество,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни минимални
изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.
За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация,
техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни
такива.

Срокът за изпълнение на договора е една година 1 (една ) година, считано от датата
на подписване на договора от страните.
2. Приложения към обявата са:
Документация с Указания за подготовка на офертата с Технически спецификации, образци
на документи и проект на договор..
Документацията, образци за попълване и всяка друга информация за обществената поръчка е
публикувана на интернет страницата на Община Костинброд на интернет адрес:
http://kostinbrod.bg/. раздел „Профил на купувача“, Раздел „Способи по чл.20, ал.З от ЗОП”, в
преписката на Обява 2019-8, с хипервръзка на преписката: http://kostinbrod.bg/archives/22382
Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до: Община Костинброд, п.к. 2230, град
Костинброд, адрес: гр. Костинброд, ул.Охрид №1.

Дата на настоящ ата обява

| Дата: (дд/мм/гггг) [28.08.2019 г.1

Възложител
Трите имена: Трайко Младенов
Длъжност: Кмет на община Костинбре С ( Л &
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