г.)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

е-тап: аорфаорфе
интернет адрес: Ниш/Ммуаорьв

ОБ.ЧВА
за обществена поръчка на ст ойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: РД08-1613/ 12.05.2020 г.

Възложител: управителят на „В и К“ ООД - г[ ад Габрово
Поделение (когато е приложимо): [ ...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчк !: 657
Адрес: бул. „Трети март“ М.» 6, 5300 Габрово
Лице за контакт: инж. Росица Фичева - началник отдел „Автотранспорт“
Телефон: 066 800500
Е-шаН: оШсефуйК-забгоуосот

Достъпът до документацията за поръчката е 01 раничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде полу чена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документ::

и

оферти по електронс н път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:
Строителство
[Х] Доставки
Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на резервни части за леки
нуждите на „В и К“ ООД - град Габрово“

И

товарни автомобили, за

Кратко описание:Пълно описание се съдържа в 1Триложение Ме ] към документацията за
участие- Техническа спецификация

Място на извършване:доставките се извършват франко склада на „В

и К“

бул. „Трети март“ М.» 6

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лева, без ДДС): 37 000 лв.

ООД в град Габрово,

Обособени позиции (когато е приложимо):

Номер на обособената позиция

М.:

-

[]

Да [Х] Не

-|

неприложимо

Наименование:

Прогнозна стойност

Правоспособност за упражняване на професионалнадейност:не се изисква

Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, еднакъв или сходен с този на
поръчката
за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает действащ магазин (склад) на територията
на град Габрово.
3.Участникът следва да има въведена система за управление на качеството БДС ЕМ 150 9001 :2015
(или еквивалентна) в обем и предмет, включващи дейностите по изпълнението на поръчката търговия с резервни части за леки и товарни автомобили.

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
ЗНЩИТСНИ работнИ места
[]

Критерий за възлагане:
Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[]

[] Ниво на

разходите
Най-ниска
[Х]
цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [......1
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 22.05.2020 г.

Час: 17:00

часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: 22.08.2020 г.

Час: 17:00

часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 26.05.2020 г. от 10:30 часа
Място на отваряне на офертите: Офис на „В

и К“

ООД в град Габрово, бул. „Трети март“ На 6.

Информация 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
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ...... ]

Друга информация (когато е приложимо):
В профила на купувача са публикувани като самостоятелни текстови файлове: Документация към
обявата; Приложение На 1 - Техническа спецификация; Приложение На 2 - Проект на договор;
Приложение На 3 - образци на документи.

Дата на настоящата обява
Дата: (12/05/2020 г.)

Възложител
Трите имена: Владимир Георгиев Василе
Длъжност: Управител

