Партида: 1266

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: 1266
Поделение: ________
Изходящ номер: РНИ16-МК92-4 от дата 20/01/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
район Нови Искър- СО
Адрес
ул. Искърско дефиле № 123
Град
Пощенски код
Страна
Нови Искър
1281
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
отдел ПНАО и ГРАО
02 9917635
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Толя Евлогиева
E-mail
Факс
info@novi-iskar.bg
02 9917623
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.novi-iskar.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.novi-iskar.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и
техническо оборудване за нуждите на район „Нови Искър” - СО”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
50300000
Осн. предмет

УНП: 553a1437-ba96-4bcc-9d30-b79ef832009e

Доп. код (когато е приложимо)

1

Партида: 1266

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно описанието в документацията за участие в процедурата
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
Район „Нови Искър” и кметствата от района

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
-ISO 9001:2008 (или еквивалентен)
-ISO 27001:2013 (или еквивалентен)
ISO 20000-1:2011 (или еквивалентен)
-Копие от лиценз за извършване на професионално образование и
обучение от НАПОО
-Да има опит в изпълнение на обществени поръчки, сходни с предмета
на поръчката за периода 2013г., 2014г., 2015г.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Предлагана цена-50т.
2. Срок за реакция при повреда- 40т.
3. Профилактика на техниката- 10т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 29/01/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Профил на купувача: www.novi-iskar.bg
Налична е документацията за участие и образци към нея.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/01/2016 дд/мм/гггг

УНП: 553a1437-ba96-4bcc-9d30-b79ef832009e

2

