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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 24-00-503 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 27/03/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-503 от дата 27/03/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Агенция Пътна инфраструктура

000695089

Пощенски адрес:

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Димитър Пелтеков

02 9173283

Електронна поща:

Факс:

d.peltekov@api.bg

02 9522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1225

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

69000
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на препарати,
средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция
„Пътна инфраструктура“ . Предмет на настоящата обществена поръчка е
доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за
нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“, описани в Техническата
спецификация към Обявата. Възложителят заплаща действително заявеното и
доставено количество препарати, средства за почистване и хигиенни
материали, като в тази връзка си запазва правото да не заявява
изпълнението на всички посочени в техническата спецификация видове и
количества артикули.

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

УНП: 3958d4da-718b-4088-9483-889d16f7059c

Доп. код (когато е приложимо)

39800000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 08/04/2019 дд/мм/гггг

Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Условия, на които трябва да отговарят участниците:
Изисквания за личното състояние: В обществената поръчка може да участва
всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП,ППЗОП и посочените в
настоящата Обява и документите към нея изисквания на Възложителя.
1. Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили
финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не помалък от 69 000.00 лв.
2. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата да
е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката.Забележка: За дейности с идентичен или
сходен предмет и обем с този на поръчката се приемат дейности по
доставка/и на хигиенни и/или почистващи материали и/или консумативи.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в декларацията за съответствие с критериите за
подбор по чл.192, ал.3 от ЗОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при
сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с
изискването се доказва с представянето на: по т. 1. удостоверения от
банки или 2. годишни финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, или 2. справка за общия оборот (в
свободен текст); по т. 2. Списък на доставката, която в идентична или
сходна с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
доставка;
Място на извършване: Област София
Всички документи се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват: наименованието на участника, включително участниците
в обединението /ако е приложимо/; адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София 1606, бул. „Македония“ №
3 – Агенция „Пътна инфраструктура“, деловодство.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [08.06.2019 г.]
Час: (чч:мм)
[17:30]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.04.2019 г. в 14:00 часа]
Място на отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3.
Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата. При

УНП: 3958d4da-718b-4088-9483-889d16f7059c
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отварянето на офертите могат да присъстват представители на
участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 27/03/2019 дд/мм/гггг
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