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BG-СОФИЯ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СДРУЖЕНИЕ РИБИ И ТАКЪМИ, ГР.СОФИЯ, р-н Красно село, ул.Хайдушка гора 2 ПК
1612, За: КАЛОЯН ДИМИТРОВ, БЪЛГАРИЯ 1612, СОФИЯ, Тел.: 0884 194272, E-mail:
office@ribibg.com
Място/места за контакт: Р-Н КРАСНО СЕЛО, УЛ.ХАЙДУШКА ГОРА 2
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ribibg.com/.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.ribibg.com/index.php?p=get_news&

news_id=1303.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на специализирано оборудване за водни спорове и техническа подготовка, и
провеждане на Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015“;
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
34522400, 45248400, 92622000
Описание:
Лодки от смесен тип – с твърди и гъвкави елементи
Строителни и монтажни работи на пристанищни понтони
Услуги по организиране на спортни мероприятия
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Обектът на поръчката включва: По обособена позиция 1: Закупуване и доставка на
алуминиева моторна лодка, необходима за подготовка, охрана, безопасност и техническо
осигуряване на фестивала, както и допълнително оборудване за лодката - двигател,
колесар (ремарке), спасителни жилетки, уреди, др. Предвижда се и закупуване на
пластмасов понтон, необходим за пускане на лодките на състезателите във водата по
време на фестивала, тъй като в района на яз. Доспат няма изградени постоянни или
временни пристани. По обособена позиция 2: Техническа подготовка и провеждане на
Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015“.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
47938 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
На територията на Рибарска област „Високи Западни Родопи“ - област Смолян –
26.1.2015 г. 09:28 ч.
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община Доспат – гр. Доспат – язовир Доспат.
NUTS:
BG424
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1.1. Изисквания по Обособена позиция 1 – • Участникът, самостоятелно или съвместно,
трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на
офертата, най-малко 1 услуга, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата
поръчка. Под „сходна“ с предмета на поръчката услуга следва да се разбира доставка на
всякакъв вид специализирано водно оборудване. Изискването се въвежда с цел
гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на
изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на
поръчката. 1.2. Изисквания по Обособена позиция 2 – • Участникът, самостоятелно или
съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата, най-малко 1 услуга, които са еднакви или сходни с предмета на
настоящата поръчка. Под „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбират
договори за услуги, свързани с подготовка, организиране и цялостно логистично
осигуряване на събития. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото
изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в
предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
02/02/2015 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което
отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените
изисквания от Възложителя в публичната покана и в документацията за участие."
Публичната покана и цялата документация, за участие в обществената поръчка, са
публикувани в Профила на купувача и могат да бъдат изтеглени свободно и безплатно от
всяко заинтересовано лице. Оферти се подават до 16:00ч. на 02.02.2015г. Всяка оферта
трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
02/02/2015
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