
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
4927

Изходящ номер
237

от дата
12-август-2020

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОБРЕДИ ЕООД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
813106564

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Варна

Пощенски адрес:
Акад. Андрей Сахаров №.1

Пощенски код:
9002

код NUTS
Варна

Лице за контакт

Elitsa Plamenova Boteva

Електронна поща:
obredi_eood@abv.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.obredivarna.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27916

I.3) Комуникация

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



URL
https://app.eop.bg/today/70946

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/70946

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди”
ЕООД, гр. Варна

II.1.2) Основен CPV код

44114250

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание



При изпълнение на поръчката следва да се извърши Доставка на стоманобетонни елементи представляващи:
комплект за сглобяема гробница с размери 95см./220см./65см.
Комплекта за сглобяема гробница, представлява елементи от стоманобетон, както следва:

1. Надлъжни стени-2бр

-дължина-220см.

-ширина-60см.

-дебелина-4см.

Обем на една стена - 0,053куб.м.; обем на две стени -0,106куб.м.

2. Напречни стени-2бр.

-дължина-80см.

-ширина-60см.

-дебелина-4см.

Обем на една стена -0,0192куб.м.;обем на две стени -0,0384куб.м.

3. Покривни капаци-4бр.

-дължина-92см.

-ширина-55см.

-дебелина-5см.

Обем на един капак -0,0253куб.м.; обем за четири капаци -0,101куб.м.

Обща кубатура на стоманобетонните елементи за 1 брой комплект гробница е 0,246куб.м.

Тегло на стоманобетонните елементи за 1 брой комплект гробница е 615кг.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
100000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка



При изпълнение на поръчката следва да се извърши Доставка на стоманобетонни елементи представляващи:
комплект за сглобяема гробница с размери 95см./220см./65см.
Комплекта за сглобяема гробница, представлява елементи от стоманобетон, както следва:

1. Надлъжни стени-2бр

-дължина-220см.

-ширина-60см.

-дебелина-4см.

Обем на една стена - 0,053куб.м.; обем на две стени -0,106куб.м.

2. Напречни стени-2бр.

-дължина-80см.

-ширина-60см.

-дебелина-4см.

Обем на една стена -0,0192куб.м.;обем на две стени -0,0384куб.м.

3. Покривни капаци-4бр.

-дължина-92см.

-ширина-55см.

-дебелина-5см.

Обем на един капак -0,0253куб.м.; обем за четири капаци -0,101куб.м.

Обща кубатура на стоманобетонните елементи за 1 брой комплект гробница е 0,246куб.м.

Тегло на стоманобетонните елементи за 1 брой комплект гробница е 615кг.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
100000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
12

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

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

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация



III.1) Условия за участие

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
няма

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
няма

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
01-септември-2020

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
4

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
02-септември-2020

Час
12:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)



Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК, относно неговата законосъобразност,
включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни
изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко
заинтересовано лице в 10 - дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12-август-2020


