BG-гр. Бургас
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Бургасбус"ЕООД гр.Бургас, ул."Индустриална" 1, За: Кета Янкова Петрова, Р
България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 988240, E-mail: burgas_bus@b-trust.org, Факс: 056
846763
Място/места за контакт: Икономист ОП
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgasbus.info..
Адрес на профила на купувача: www.burgasbus.info..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на работно облекло за работещи в „Бургасбус” ЕООД
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
18110000
Описание:
Работно облекло
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Мъжка риза с къс ръкав 603 бр. + 20 % Мъжка риза с дълъг ръкав 462 бр. + 20 %
Дамска риза с дълъг ръкав 490 бр. + 20 % Дамска риза с къс ръкав 692 бр. + 20 %
Дамски елек 234 бр. + 20 % Мъжки пуловер 180 бр. + 20 % Работна куртка 43 бр. + 10
% Работен полугащеризон 43 бр. + 10 % Обикновен работен костюм 46 бр. + 20 %
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
склада на Дружеството
NUTS:
BG341
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Изисквания към участниците: да са производители на работно облекло и да притежават
валиден сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с
обхват производство на работно облекло, както и сертификати по ISO 14001:2004 и BS
OHSAS 18001:2007. Участника трябва да представи следните документи: 1.Образец
Оферта за участие –попълва се Образец №1, с приложен списък документи съдържащи
се в офертата, подписан от участника; 2.Административни сведения – попълва се
Образец №2; 3.Удостоверение за актуално състояние, което да е актуално към датата на
подаване на офертата или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от ЗТР
или Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър /Образец №4/; 4.
Декларация за съответствие съгласно чл.51 от Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на личните предпазни средства, съдържажи всички
реквизити от Наредбата. 5. Копие на валиден сертификат за управление на качеството
по ISO 9001:2008, както и по ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. 6.Ценово
предложение - Образец №3 / да не превишава прогнозната стойност/; 7. Техническо
предложение - описание, технически характеристики на работното облекло , което ще
се доставя; 8. Проект на Договор - не се попълва но се парафира на всяка страница.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Цена - 60 % Срок на доставка - 40 %
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
07/10/2014 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Изискванията за видовете работно облекло са посочени в Техническа спецификация,
поместена на сайта на Дружеството

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
07/10/2014
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