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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00814

Поделение: ________

Изходящ номер: 2400-1795 от дата 29/09/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Враца

Адрес
ул. Стефанаки Савов 6

Град Пощенски код Страна
Враца 3000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция АПД 092 624581

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Розалина Георгиева

E-mail Факс
rozalinageorgieva@b-trust.org 092 624581

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://vratza.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://vratza.bg/?category=18

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка и монтаж (когато е приложимо) на кухненско оборудване 

за нуждите на ОП Социални дейности, Община Враца

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39711000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Планетарен миксер 10 л. – 1 бр.; Планетарен миксер 20 л. – 1 

бр.; Електрическа скара – 2 бр.; Електрическа пекарна с 1 камера 

- 1 тава 60/40 см. – 1 бр.; Електрическа пекарна с 1 камера - 2 

тави 60/40. – 6 бр.; Електрическа пекарна с 3 камери - 2 тави 

60/40 см – 3 бр.; Машина за рязане на зеленчуци – 4 бр.; Машина 

за мелене на месо – 3 бр.; Картофобелачка. Капацитет на бункера 

8 кг. – 3 бр.; Картофобелачка. Капацитет на бункера 15 кг. – 1 

бр.

Прогнозна стойност

(в цифри): 28833   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Враца, ОП Социални дейности код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всички доставени уреди трябва да бъдат нови, неупотребявани. При 

доставката, стоките да бъдат придружени с гаранционна карта и 

инструкция за експлоатация на български език.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 09/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Място за подаване на офертите – стая № 64, ет.2, в сградата на 

Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, всеки работен ден от 

08.00 ч. до 17.00 ч.

Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, 

като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: 

наименование на поръчката,  идентификационен номер на 

възложителя и името на подателя, както и точен адрес, телефон, 

факс и е-mail за връзка. 

Публичната покана, Техническата спецификация, Образец на оферта 

и Проект на договор са публикувани на Профила на купувача на 

официалната интернет страница на Община Враца: 

http://www.vratza.bg (02-2015-090).

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.10.2015 г, от 09:30 

ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 

6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата на Община Враца.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/10/2015 дд/мм/гггг
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