
Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

Покана до определени лица

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ - ЕЛИН ПЕЛИН

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
0007762420214

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Елин Пелин

Пощенски адрес:
пл. НЕЗАВИСИМОСТ №.1

Пощенски код:
2100

код NUTS
София

Лице за контакт

Пламен Стоянов Павлов

Електронна поща:
pavloff@bkd-elinpelin.com

Телефон:
+359 897098975

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.elinpelin.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27124

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/67580

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

горепосоченото/ите място/места за контакт



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“ за нуждите на ОП „БИТОВО-КОМУНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ – ЕЛИН ПЕЛИН”

II.1.2) Основен CPV код

18100000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обектът на поръчката е „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства“ за нуждите на Общинско
предприятие „Битово-комунални дейности“ – гр. Елин Пелин. Работното облекло и личните предпазни средства
трябва да отговарят изцяло на изискваняита, посочени от Възложителя в техническата документация.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
40000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София

Основно място на изпълнение
гр. Елин Пелин, пл. Независимост № 1

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обектът на поръчката е „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства“ за нуждите на Общинско
предприятие „Битово-комунални дейности“ – гр. Елин Пелин. Работното облекло и личните предпазни средства
трябва да отговарят изцяло на изискваняита, посочени от Възложителя в техническата документация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
40000



Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2.9) Допълнителна информация

Участниците следва да попълнят всички предоставени Образци. На всяка страница трябва да е посочен пореден
номер и да бъде подписана. Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик – лично или чрез
пощенска или куриерска услуга, с препопоръчна пратка и обратна разписка, на посочения адрес на Възложителя.
Върху плика да се посочат данни за кореспонденция.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

За участниците следва да НЕ са налица основаничта по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Няма.

III.1.3) Технически и професионални способности

Участниците трябва да са изпълнили поне една дейност, сходна или идентична на предмета на дейност (доставка
на работно облекло и лични предпазни средства) на настоящата обществена поръчка, през последната 1 /една/
година, считано от датата на подаване на офертата си.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Няма.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
27-юли-2020

Час
18:00

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6



IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
31-юли-2020

Час
10:30

Място
Сградата на „Битово-комунални дейности“, гр. Елин Пелин, находяща се в гр. Елин Пелин, п.к. 2100, пл.
Независимост № 1.

Раздел V: Правно основание

V.1) Правно основание

Чл. 191, ал. 1, т. ___ от ЗОП

1

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

14-юли-2020

Възложител

Име и фамилия:

Пламен Павлов

Длъжност:

Директор на ОП "Битово-комунални дейности", гр. Елин Пелин


