Партида: 1710

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: 1710
Поделение: ДПП Русенски Лом
Изходящ номер: 166 от дата 15/11/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"
Адрес
Бул. Скобелев 7
Град
Пощенски код
Страна
Русе
7000
България
Място/места за контакт
Телефон
ДПП Русенски Лом
082 872397
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цонка Христова
E-mail
Факс
hristova@lomea.org
082 828730
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.lomea.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.lomea.org

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на устройство за позициониране по проект „Опазване на
местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП
Русенски лом” , финансиран от ОПОС 2007-2013 с Договор 5103020-с
-006, проект № 5103020-9-652,съгласно техническите изисквания,
подробно описани в документацията за кандидатстване.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: d3edad50-7aee-4c62-98d9-c3ae3845b0c0

Осн. код
38290000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
За целите на проекта и в подпомагане работата на ДПП Русенкси
Лом е необходим 1 (един) уред за позициониране с висока точност.
Прогнозна стойност
(в цифри): 21500 Валута: BGN
Място на извършване
Природен парк "Русенски Лом"

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискванията за техниката са подробно описани в документацията
за кандидатстване
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предлагана цeна - от 0 до 40 т.
Оценка на техническите критерии - 30т.
Предлагано обичение – 20 т
Срок за изпълнение на доставката - 10 точки
Методиката за оценка е подробно описана в приложените документи.
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 13:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/11/2012 дд/мм/гггг

УНП: d3edad50-7aee-4c62-98d9-c3ae3845b0c0
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