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BGСофия
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
511
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
02.11.2016 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: инж. Атанас Меченов, България
1505, София, Тел.: 02 9753117, Email: amechenov@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ecoengineeringrm.bg/bg/news/6.publichni
pokaniporachkinastoinostpochl20al3otzop.html.
Обект на поръчката
Доставки
Обща прогнозна стойност на поръчката
41030 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
"Доставка, пусконаладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен
самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“
Подробно описание на оборудването е представено в Техническите спецификации към
поръчката  Приложение № 1 към настоящата обява. Оферти, които не отговарят на
Техническите спецификации, ще бъдат отстранявани. Участниците трябва да отговарят на
следните изисквания, посочени в обявата за събиране на оферти: 1. Изисквания за
икономическо и финансово състояние: участникът следва да е реализирал минимален оборот
от продажби на продукти, попадащи в обхвата на поръчката минимум двукратния размер на
прогнозната стойност за последната една приключила финансова година  Доказва се със
справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката  чл. 62, ал.1, т. 4 от ЗОП. 2.
Изисквания за технически и професионални способности: 2.1. Участникът следва да
притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт
ISO 9001:2008 с обхват  доставка и сервиз на хидравлични компоненти (или еквивалентeн
сертификат) За доказване на съответствието с това изискване участникът представя заверено
копие на сертификат за управление на качеството по съответния стандарт. 2.2 Участникът
следва да разполага със сервизна база на територията на България; 2.3. Участникът да е
изпълнил минимум пет доставки на автоматични филтри за последните три години. Като
доказателство за изпълнението на това изискване участникът представя Списък с доставките,
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058141&PHPSESSID=1db63157474364c97fdcbd11e8a2d972&tab=&act=&header=&header=print
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които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
42912300
Описание:
Машини и устройства за филтрация или пречистване на вода
Срок за получаване на офертите
09/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
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
НЕ
Друга информация
Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: За участие в
обществена поръчка с предмет: "Доставка, пусконаладъчни дейности и гаранционно
обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр.
Костенец, област София“ Информация за участника: Име на участника (включително
участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна
поща. Офертите ще бъдат отворени в открито заседание на 10.11.2016 г. от 11.00 ч. в офиса на
"ЕкоинженерингРМ" ЕООД, гр. София, бул. "Ситняково" № 23, ет. 3, офис 317. На
заседанието могат да присъстват представители на лицата по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Дата на изпращане на настоящата информация
02/11/2016 (дд/мм/гггг)

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058141&PHPSESSID=1db63157474364c97fdcbd11e8a2d972&tab=&act=&header=&header=print

2/2

