
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
145

Поделение
Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Велико Търново

Изходящ номер
№ Ц1040-04-4#2

от дата
18-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:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1210825210062

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велико Търново

Пощенски адрес:
пл.ЦЕНТЪР №.2

Пощенски код:
5000

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Даниела Монова Тодорова

Електронна поща:
daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg

Телефон:
+359 62613401

Факс:
+359 62613440

Интернет адрес/и



Основен адрес: (URL)
https://www.noi.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20620

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/71736

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/71736

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Държавно обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново

Референтен номер (в приложимите случаи)
04-2020-Ц1015-04-111

II.1.2) Основен CPV код

45317000

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство

II.1.4) Кратко описание

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строителни дейности, свързани с доставка и монтаж на
осветителни тела в работни помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2800

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции



Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

31500000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Помещения, ползвани от ТП на НОИ –Велико Търново, гр. Велико Търново пл. „Център“ № 2, ет. 5, ул. „Никола
Габровски“ № 1, ет. 4 и ул. „Васил Левски“ № 29

II.2.4) Описание на обществената поръчка

редмет на настоящата поръчка е извършване на строителни дейности, свързани с доставка и монтаж на
осветителни тела в работни помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2800

Валута
BGN

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

Продължителност в дни
15

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

II.2.14) Допълнителна информация

Условия за отваряне на офертите: 09.09.2020 г. от 14:30 часа. Офертите се отварят чрез платформата ЦАИС ЕОП.



Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на
строителите в България за изпълнение на строежи от трета категория (чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за
вписване и водене на ЦПРС), а за чуждестранните лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на
поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени
от участника през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Критерият за определяне на икономически най-изгодна оферта е „най-ниска цена“. Общата стойност за
изпълнение на общ. поръчката е за срока от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на сключване на
договора, посочени в лв. без ДДС, която включва всички разходи за изпълнение на общ. поръчка.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за
изпълнението на поръчката

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
08-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)
3

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
09-септември-2020

Час
14:30

Място
В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Комисия ще започне своята работа в посочените в Обявлението и графика за обществена поръчка час и дата,
като първото й заседание ще се проведе в сградата на ТП на НОИ - Велико Търново. Получените оферти ще бъдат
отворени в ПЛАТФОРМАТА, съгласно ЗОП, ППЗОП и условията на възложителя, посочени в документацията.

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
Актове, действия и реда за обжалване са предвидени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-
дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или
решението за обявяване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18-август-2020


