
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община  Велико  Търново,  гр.  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За: Теодора

Минкова; Мая Тодорова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229;

062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/313.

Доставки

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от

подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната

2015/2016 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени

от издателство „Слово”, съгласно техническа спецификация № 1; Обособена позиция 2:

Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД, съгласно техническа

спецификация № 2; Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство

„Просвета - София” АД, съгласно техническа спецификация № 3; Обособена позиция 4:

Учебни помагала, издадени от издателство „Даниела Убенова”, съгласно техническа

спецификация № 4;

22112000

Описание:

Училищни учебници

Съгласно Техническите спецификации по обособени позиции, както следва: Обособена

позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „Слово”, съгласно техническа

спецификация № 1, с обща прогнозна стойност 17 181,58 лв. без ДДС; Обособена

позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД, съгласно

техническа спецификация № 2, с обща прогнозна стойност 12 037,26 лв. без ДДС;

Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София”

АД, съгласно техническа спецификация № 3, с обща прогнозна стойност 1 911,93 лв. без

ДДС; Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Даниела

Убенова”, съгласно техническа спецификация № 4, с обща прогнозна стойност 37,40 лв.

без ДДС; Стойността на поръчката, съгласно заявки за учебни помагала за децата от

подготвителните групи на детските градини в Община Велико Търново към

издателствата е в размер общо на 31 168,17 лв. без ДДС. Цената за изпълнение на

поръчката не може да надвишава посочената прогнозна стойност за съответната
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

позиция. Ако участник е предложил по-висока цена за изпълнение предмета на

обособената позиция, за която участва, от посочената прогнозна стойност се отстранява.

31168 BGN

Община Велико Търново

BG321

Изпълнителят следва да достави учебниците и учебните помагала, необходими за

безвъзмездното ползване от децата в подготвителните групи на детските градини в

Община Велико Търново, по видове, наименования и необходим брой, съгласно

приложените към поканата Технически спецификации за всяка позиция. При подготвяне

на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя

условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата

образци. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката /доставка на учебните

помагала/ е съгласно представената от Изпълнителя оферта, но не по късно от

25.08.2015 г. Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията

на действащата нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на

учебни помагала. Участниците трябва да притежават технически възможности за

изпълнението на поръчката. Поръчката трябва да се осъществява така, че да гарантира

безупречно качество и срочното й изпълнение. Учебниците и учебните помагала трябва

да съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници и учебни

помагала, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г. Учебниците и учебните

помагала трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 5/15.05.2003 г. за оценяване

и одобряване на учебници и учебни помагала, приета с ПМС № 104/10.05.2003 г.

Доставените учебници и учебни помагала трябва да бъдат нови, неупотребявани и

надлежно окомплектовани. Учебните помагала, предмет на настоящата обществена

поръчка са по заявка на Детските градини от Община Велико Търново. След сключване

на договора с Изпълнителя, Възложителя ще изпрати заявките на всяка градина до

Изпълнителя. Предлаганата от участниците цена трябва да включва стойността на

предлаганите учебници и учебни помагала, опаковката и маркировката им,

транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи франко детските градини на

възложителя и всички други разходи за изпълнение предмета на поръчката. Цената на

учебниците и учебните помагала не трябва да надвишава регламентираните в чл. 3, ал. 5

от ПМС №104/10.05.2003 г. стойности.

Най-ниска цена

13/05/2015 17:00
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ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

НЕ

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 13.05.2015 г. Съгласно чл.101б,

ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на

14.05.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68,

ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват

участниците или техни упълномощени представители, както и представители на

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за

достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа

най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата,

ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни

сведения; 2. Техническо предложение, съгласно образец; 3. Срок на валидност на

офертата не по - малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на

офертата; 4. Декларация за правото да разпространява учебниците и помагалата, които

оферира 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 6. Ценово

предложение (съгласно образец) следва да съдържа: общо възнаграждение за

доставката; Ценова оферта с единични цени съгласно Техническата спецификация за

съответната позиция; Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в

български лева;

13/05/2015
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