
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
129010538

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
София

Пощенски адрес:
бул. Витоша 18

Пощенски код:
1000

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Момчил Костадинов

Електронна поща:
momchil_kostadinov@yahoo.com

Телефон:
+359 029046641

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28367

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/167290

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/167290



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на 1 бр. изцяло електрически автомобил за нуждите на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства”.

II.1.2) Основен CPV код

34110000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на 1 бр. изцяло електрически автомобил за нуждите на
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства”.
Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на екологично транспортно средство за нуждите
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Доставката е в изпълнение на проект № ЕМ № 81/21.10.2020 г. по Схемата за насърчаването на електрически
превозни средства по Инвестиционна програма за климата.
Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. Витоша № 18.

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване
на договора. За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване без забележки на Приемо-
предавателен протокол за доставка на автомобила след регистрацията му в КАТ.
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 69 999 (шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и
девет) лева без ДДС.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
69999

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на 1 бр. изцяло електрически автомобил за нуждите на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу



Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
69999

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него
изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални способности

Възложителят не поставя изисквания за техническите и професионални способности на участниците.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на
участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
29-октомври-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Офертата трябва да бъде валидна до
29-ноември-2021



IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
01-ноември-2021

Час
13:30

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

Пламен Колев

Длъжност:

председател


	

