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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: 0168
Поделение: ________
Изходящ номер: 45-15-10 от дата 29/03/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
Адрес
гр. София, ул. Дякон Игнатий № 9
Град Пощенски код Страна
София 1000 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Главна дирекция Гражданска 
въздухоплавателна администрация

02 9371047

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Михаил Захариев - главен секретар на ГД ГВА
E-mail Факс
mzahariev@caa.bg 02 9805337
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.caa.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.caa.bg/page.php?category=72

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОЛЗВАНИ ОТ ГД ГВА ЗА 12 МЕСЕЦА

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90900000
Доп. предмети 90911200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Офис сгради на ГД ГВА: 1. офис сграда находяща се на бул. 
„Брюксел“1 – 1 500 кв.м.; 2. офис сграда находяща се на ул. 
„Дякон Игнатий“ 9 – 9-700 кв.м.
Прогнозна стойност
(в цифри): 20400   Валута: BGN
Място на извършване
град София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Екип от от 3 жени с работно време от 06,00 до 09,00 ч. – основно 
почистване на офиса и 1 жена за дежурно почистване през деня (до 
12 ч.) на офиса и санитарните помещения и кътовете за отдих, а 
именно:
Ежедневни задължения на персонала (06,00-09,00) часа:
•Почистване на твърди подови настилки в офисите;
•Почистване с прахосмукачка на меки подови настилки в офисите;
•Почистване от прах и полиране на бюра и офис мебели;
•Изпразване и почистване на кошчета за смет;
•Измиване на санитарни възли – основно сутрин;
•Зареждане с хигиенни консумативи на WC;
•Почистване и измиване на подови настилки по стълбища, коридори, 
фоайета;
•Почистване на конференти зали, местата за отдих и кухненските 
боксове;
•Измиване на чаши и посуда;
•Измиване на витрини на входни врати;
•Почистване на външен район пред входно фоайе;
•Оборка на външен паркинг;
•Почистване на ел. ключове, контакти, дръжки и брави;
•Почистванена будката за охрана.

Сезонно или периодично почистване – два пъти годишно или при 
нужда:
•Измиване на прозорци и дограми по фасада;
•Измиване машинно на подовите настилки – по заявка;
•Пране на мокети – по заявка;
•Пране на мека мебел по заявка.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 07/04/2016 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите на участниците се представят в запечатан непрозрачен 
плик и следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи 
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се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от 
участника); 2. Административни сведения за участника. 3. 
Декларация , че участника е изпълнявал услуги, еднакви или 
сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата. 4. Декларация 
свободен текст за срока на валидност на офертата. 5. Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката. 6. Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката. 7. Проект на договор.
Офертите се подават на място, в Деловодството на ГД "ГВА" на 
адрес: гр.София, ул. Дякон Игнатий № 9, ет.4, ст. 425. 
Документите са публикувани в профила на купувача :  
http://www.caa.bg/page.php?category=72 и могат да получени на 
хартиен носител на адреса , посочен в т. I, 1 от настоящата 
покана.
Дата, час и място на отваряне на офертите : 08.04.2016г; 10:00 
часа; ГД "ГВА", ул. Дякон Игнатий № 9, ет.4, стая 405. 
Отварянето на офертите е публично и се извършва  при условията 
чл.101г, ал.3 във вр. с чл.68, ал.3 от ЗОП. При отваряне на 
офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица.Отварянето на офертите се 
извършва по реда на тяхното постъпване. Комисията оповестява 
ценовите предложения и предлага по един представител на 
присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения. С извършване на горепосочените действия, приключва 
публичната част от заседанието на комисията. Комисията се 
оттегля на закрито заседание, където разглежда документите и 
информацията, съдържаща се в тях за съответствие с изискванията 
на Възложителя. Участници или оферти, които не отговарят на 
изискванията на Възложителя, се отстраняват.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/04/2016 дд/мм/гггг
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