Публична покана №6
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСС "Никола Пушкаров", ул. "Раковска" 1, За: Теменуга Тодорова, България 7800,
Попово, Тел.: 0608 46551, E-mail: sst_58@abv.bg,
Факс: 0608 46552
Място/места за контакт: гр.Попово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pgss-popovo.com.
Адрес на профила на купувача: http://www.pgss-popovo.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
ДОСТАВКА НА СЕЯЛКА ЗА СЛЯТА СЕИТБА ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА
ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
16000000, 16100000, 16130000
Описание:
Селскостопански машини
Машини, използвани в селското и горското стопанство
Сеялки, садачни или разсадосадачни машини
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Сеялка за слята сеитба – 1 брой
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
16 250 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Попово, стопански двор на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“, ул.”Медовинско шосе”, от дясната страна по пътя за с. Медовина.
NUTS:
BG334
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1.Поръчката трябва да се изпълни най-късно до 30. 04. 2014 г.;2.Срокът на валидност на
офертата да не е по-малък от 30 календарни дни;3.Периодичността на техническите
обслужвания- да се регламентира от производителя;4.Сеялката да е комплектована с пълна
техническа документация на български език на хартиен и магнитен носител:4.1
Техническо описание;4.2.Ръководство за експлоатация и безопасна работа;4.3.
Ръководство за ремонт и диагностика;4.4. Гаранционна карта;5.Гаранционният срок на
сеялката трябва да е не по-малък от 1 година. Гаранцията започва да тече от датата на
окончателното приемане на сеялката с подписването на приемо-предавателен
протокол;6.Сеялката трябва да бъде доставена, съгласно посочения в обявлението
адрес.7.За доказване на минималните изисквания е необходимо участникът да е изпълнил
не - по малко от два договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена
поръчка, като за целта се прилагат копия на договорите придружени с референции за тях
доказващи, че участника отговаря на минималните изисквания. Под предмет "сходен" с
предмета на настоящата поръчката следва да се разбира доставка на прикачен инвентар.8.

Документи за доказване на техническите възможности на участника:8.1.Декларация за
възможност за гаранционно поддържане на техниката на територията на община Попово
или област Търговище. (образец 17);8.2.Документи, отразяващи техническите параметри
/характеристики/ на доставката, посочени в настоящата документация.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
П1 – предложена цена тежест – 50%
П2 – условия на гаранционен срок и сервиз тежест – 20%
П3 – техническа спецификация тежест – 30%
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
16/04/2014 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Документацията по обществената поръчка и образците за попълване могат да бъдат
изтеглени от "профил на купувача" в сайта http://pgss-popovo.com. Офертите се подават
отпечатани на хартиен носител на адрес: Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров”, 7800, обл. Търговище, гр. Попово, ул. „Раковска” 1.Стойността на
ценовите предложения е до: 16 250,00 лв. без ДДС и 19 500,00 лв. с включен ДДС.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
15/04/2014

