
Партида: 00332 П У Б Л И Ч Н А ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

А О П факс: 940 7078 
е-таП: гор@аор.Ьа , е-гор(ааор.Ьа 

^•к*»»» интернет адрес: НН:р://уууууу.аор.Ьа 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: Община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-11 от дата 10/01/2013 
Коментар на възложителя: 
„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн 
за топки и мек конструктор по проект „Специални в 
образователните потребности, еднакви в обществото". Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № ВС051РО001-4.1.04-0021, 
финансиран изцяло или частично със средства от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд по схема: ВС051РО001-4.1.04 
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси", бенефициент Община Кричим" разделена на две 
самостоятелно обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Доставка на детски играчки, дидактични 
игри и материали" 

Обособена позиция 2: „Доставка на басейн за топки и мек 
конструктор". 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Кричим 
Адрес 
площад "Обединение" № 3 
Град Пощенски код Страна 
Кричим 4220 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Кричим 03145 2082 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Елена Стойчева 
Е-та11 Факс 
кте•(:_к^^с11^т@аЬV. Ьд 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
ммм.кг1сЬ1т.Ьд 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
ммм.кгхсЬхт.Ьд 

УНП: 9есс 1898-5Гс2-42Ь7-а068-4Ь71029Ъ6ЬМ 



Партида: 0О332 П У Б Л И Ч Н А ПОКАНА (версия 4) 

Р А З Д Е Л II 

Обект на поръчката 
• Строителство [^Доставки • Услу ги 
Кратко описание 
„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн 
за топки и мек конструктор по проект „Специални в 
образователните потребности, еднакви в обществото". Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № ВС051РО001-4.1.04-0021, 
финансиран изцяло или частично със средства от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд по схема: ВС051РО001-4.1.04 
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси", бенефициент Община Кричим" разделена на две 
самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: 
игри и материали" 

Обособена позиция 2: 
конструктор". 

,Доставка на детски играчки, дидактични 

,Доставка на басейн за топки и мек 

Общ терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 37520000 

Р А З Д Е Л III 

Количество или обем 
Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн 
за топки и мек конструктор. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 8491.88 Валута: В^N 
Място на извършване 
гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3 кодКиТ8: 

ВС421 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
1. Срок за изпълнение на поръчката 
По обособена позиция 1 - не по-късно от 20 /двадесет/ работни 
дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. 
По обособена позиция 2 - не по-късно от 60 /шестдесет/ работни 
дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. 
2. Срок на валидност на офертите 
Не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от крайния срок за 
получаване на офертите. Участник посочил по-кратък срок на 
валидност на' офертите ще бъде отстранен от участие в процедурата 
3. Начин на плащане на доставените количества 
Плащането се извършва по банков път по посочена от изпълнителя 

банкова сметка в срок не по-малък от 30 (тридесет) дни след 
доставяне на материалите обект на поръчката, подписване и 
връчването на фактурата и приемо-предавателния протокол за 
доставката. 
4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код - за българско юридическо лице или едноличен търговец, 
документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 
националното му законодателство, а когато участникът е физическо 

УНП: 9ссс 1898-5(с2-42Ь7-а068-4Ь71029Ь6Ьас1 



Партида; 00332 ПУВЛИЧНА П О К А Н А (версия 4) 

лице - копие от документ за самоличност; 
5. При сключване на договор определеният изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и 
декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 
Критерий за възлагане 
Д най-ниска цена [^икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
1. Предложен срок за изпълнение на доставка след сключване на 
договора" - максимална оценка - 20 точки. 
2. Предложен срок за отложено плащане на доставката" -
максимална оценка 3 0 точки. 
3 . „Предложен срок за подмяна на артикули с отклонение в 
качеството" - максимална оценка - 10 точки. 
4. „Предложена цена като обща стойност за доставката в лева с 
ДДС" - максимална оценка - 4 0 точки. 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 30/01/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00 
Европейско финансиране Да 1Е1 Не Р 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат 
да бъдат получени на интернет адрес: ммм.кгхсЬхт.Ьд 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 30/01/2013 дд/мм/гггг 

УНП: 9еа1898-5Гс2-42Ь7-а068-4Ь71029Ь61)<М 


