Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000922829
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр.Шумен
Пощенски адрес:

ул. МИЛАН БОРИСОВ №.16
Пощенски код:

9700
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Silvia Dimitrova Draganova
Електронна поща:

csop.shumen@gmail.com
Телефон:

+359 894712427
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

www.csop-shumen.com
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/16067
I.2)

Комуникация

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

https://app.eop.bg/today/124576
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/124576

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„Доставка на фабрично нов пътнически микробус (с платформа за лица с увреждания) за нуждите на ЦЕНТЪР ЗА
СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ШУМЕН“
II.1.2)

Основен CPV код

34114400
II.1.3)

Обект на поръчката

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Доставка на нов пътнически микробус , предназанчен за превоз на трудноподвижни лица (новопроизведен)
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

68300
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

БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение

гр. Шумен ул. Милан Борисов 16
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Доставка на фабрично нов пътнически микробус (с платформа за лица с увреждания) за нуждите на ЦЕНТЪР ЗА
СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ШУМЕН
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

68300
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

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъдат български или чуждестранни физически или
юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
За участниците в обществената поръчка не трябва да са на лице 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 3OП
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, както и обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

Не се изисква
III.1.3)

Технически и професионални способности

За последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил минимум една дейност с
предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
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

08-април-2021
Час

12:00
IV.2)

Срок на валидност на офертите
Офертата трябва да бъде валидна до

09-юни-2021
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

09-април-2021

Час

10:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI)

Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Допълнителна информация е посочена в Указанията, публикувани към обявата.

Възложител

Име и фамилия:

Николинка Герчева
Длъжност:

Директор

