ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Якимово, ул."Европа"№8, За: инж.Иван Илиев Пасков - директор на дирекция
"СИР и ТСУ", Р България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9900, E-mail: qkimovo@netsurf.net, Факс: 09742 9900
Място/места за контакт: община Якимово
Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на тротоарни плочки и бордюри

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
44000000, 44100000
Описание:
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без
електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
доставка на около 3000 кв.м.бетонови тротоарни плочки с размер 33/33 см.,около 1500
м. бетонови бордюри с размер 50/18 см.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Населените места на с.Якимово- с.Якимово,с.Дългоделци,с.Долно
Церовене,с.Комощица

NUTS:
BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставените плочки и бордюри,придружени със сертификати за качеството им, ще се
приемат от представители на възложителя , като се изготвят отчетни документиприемо-предавателни протоколи и финансово-счетоводни документи.Разплащането ще
се извършва в съответствие с договора за доставка. Всеки участник отразява срок за
изпълнение на доставката в офертата за участие.Срокът за валидност на офертите е 180
дни от крайния срок за тяхното подаване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
25/04/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Съдържание на офертата:І.Техническа оферта -списък на документите,съдържащи се в
плик "А":1.Техническо предложение -по образец;2.Копие от документ за регистрация
или единен идентификационен код,съгласно чл.23 от Закона за търговския
регистър,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец-заверен с
подпис и печат.3.Административни сведения за участника -по образец.4.Срок за
изпълнение на поръчката - посочва се в техническото предложение;5.Парафиран
проекто-договор- по образец.6. Декларация по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП -по образец.
Документите,описани в т.І следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна папкаформат А4 и подредени в реда,в който се изискват.Запечатват се плик"А". ІІ.Ценова
оферта -по образец .Представя се в отделен запечатан плек "Б",надписан"Предлагана
цена".В ценовата оферта трябва да бъде посочена общата цена за изпълнение на
поръчката ,както и единичните цени на отделните артикули .Цената не подлежи на
увеличение.Плик "А" и плик "Б"се поставят в общ плик/пакет ,на който е изписано
наименованието на поръчката,името на участника,адрес за кореспонденция ,тел/факс и
електронен адрес.Офертите се подават в запечатан плик/пакет лично от участника или
от упълномощено от него лице или по пощата -с обратна разписка или чрез куриерска
служба.Офертите се адресират и подават до Центъра за информация и обслужване на
гражданите -гише"Деловодство" ул."Европа"№8,община Якимово.Образците на
документите са публикувани на интернет адреса ,посочен в настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/04/2012

