Партида: 00001

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение: ________
Изходящ номер: РД-21-1310 от дата 24/08/2015
Коментар на възложителя:
Публична покана за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет “Изработка и доставка на рекламни
материали за нуждите на ИУ-Варна”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Икономически университет - Варна
Адрес
бул.Княз Борис I №77
Град
Пощенски код
Страна
Варна
9002
България
Място/места за контакт
Телефон
0882 164521; 0882 164755
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Александър Францев, Владимир Новаков
E-mail
Факс
konkursi@ue-varna.bg
052 643365
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.ue-varna.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=18908

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на
Икономически университет – Варна
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
22462000
Осн. предмет

УНП: bd8ca290-73e9-40c2-8f95-3bcf0244a065
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Количество на поръчката е на стойност ненадвишаваща 40 000.00
лв. /четиридесет хиляди лева/, без включен ДДС, както следва:
1.доставки по заявки от Възложителя за изработка и доставка на
рекламни материали по цени съгласно ценова оферта на
изпълнителя, изготвена съгласно Техническата спесификация на
обществена поръчка при стойност ненадвишаваща 32 000.00
лв. /тридесет и две хиляди лева/, без включен ДДС, включващи три
блока, както следва:
1.1.блок 1 Информационни дни /позиции по Техническата
спесификация от 1 до 6/ със срок за из-пълнение на материалите
до 14 септември 2015 г.;
1.2.блок 2 ОКС „бакалавър”; ОКС "магистър"; ОНС
„доктор” /позиции по Техническата спесифи-кация от 7 до 21/ със
срок за изпълнение на материалите до 30 ноември 2015 г.;
1.3.блок 3 Новогодишни рекламни материали /позиции по
Техническата спесификация от 22 до 33/ със срок за изпълнение на
материалите до 30 ноември 2015 г.;
2.възможност за допълнително възлагане за изработка и доставка
на рекламни материали за нуж-дите на ИУ-Варна по фирмен каталог
на участника определен за Изпълнител за сума ненадвишаваща 8
000.00 лв. /осем хиляди лева/, без включен ДДС, при отстъпка
посочена в техническо-то предложение по настоящата поръчка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 40000 Валута: BGN
Място на извършване
Икономически университет - Варна, Учебен блок 1 – бул.”Княз Борис
I” №77, гр.Варна

код NUTS:
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно
описани в пълното описание на обществената поръчката и
техническата спецификация, приложени в документацията за участие
в процедурата.
2. Изисквания към участниците - при сключване на договор,
определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за
липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Цялостна визия и предложение за разполагане на изискваните
персонифициращи елементи върху представените мостри
2.Предложена цена
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/09/2015 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в
процедурата може да се осъществи на профила на купувача с
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хипервръзка - http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=18908

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/09/2015 дд/мм/гггг
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