Партида: 0168

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0168
Поделение: ________
Изходящ номер: 45-15-7 от дата 25/03/2016
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
02 9371047
въздухоплавателна администрация
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
Преоценка на активите– публична държавна собственост,
предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в
баланса на ГД“ГВА“, включващи следните подпозиции:
1.Сгради – 466 бр.
2.Инфраструктурни обекти – 434 бр.
3. Машини, съоръжения и оборудване – 3 677 бр.
4. Стопански инвентар – 11 365 бр.
5. Компютри и хардуерно оборудване – 1 971 бр.
6. Транспортни средства – 59 бр.
7. Други транспортни средства – 899 бр.
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Програмни продукти – 39 бр.
Други НДА – 104 бр.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
79210000

Доп. предмети

79313000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Активите, публична държавна собственост, предоставени за
ползване на летищните администрации и заведени в баланса на
ГД“ГВА“, включват следните подпозиции:
1.Сгради – 466 бр.
2.Инфраструктурни обекти – 434 бр.
3. Машини, съоръжения и оборудване – 3 677 бр.
4. Стопански инвентар – 11 365 бр.
5. Компютри и хардуерно оборудване – 1 971 бр.
6. Транспортни средства – 59 бр.
7. Други транспортни средства – 899 бр.
8. Програмни продукти – 39 бр.
9. Други НДА – 104 бр.
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000 Валута: BGN
Място на извършване
София, Пловдив, Варна, Бургас, Горна Оряховица и Балчик

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Експертните оценки да са изготвени от независим оценител, по
смисъла на Закона за независимите оценители (Обн.- ДВ, бр. 98 от
14.11.2008 г., в сила от 15.12.2008 г.). Независимия оценител
трябва да отговарят на следните изисквания:
1.Да е регистриран в Публичен регистър на независимите
оценители;2. Да притежава Сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения, издаден от Камарата на независимите оценители в
България - копие заверено от участника;3.Участникът трябва да
има най-малко два изпълнени договора за услуги, еднакви или
сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата;4 . Под услуга,
еднаква или сходна с предмета на поръчката се има предвид
договор за услуга за определяне на справедливи пазарни стойности
на недвижими имоти и вещи.
Експертните оценки трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са в пълно съответствие с изискванията на Закона за
независимите оценители (Обн.- ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в
сила от 15.12.2008 г.).2. Да се използват най-малко два метода
на оценяване, които са международно признати, допустими или
предвидени от българското законодателство и възприети като
стандарти за бизнес оценяване.3. Определената в експертната
оценка да е справедлива пазарна стойност на вещите.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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Срок за получаване на офертите
Дата: 06/04/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Час: 17:00
Да

Не

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
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 : 07.04.2016г; 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: 06/04/2016 дд/мм/гггг
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