Партида: 00019

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: 00019
Поделение: ________
Изходящ номер: ЗОП-35 от дата 21/03/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Монтана
Адрес
ул. "Извора" №1
Град
Пощенски код
Монтана
3400
Място/места за контакт
Телефон
Дирекция "Хуманитарни дейности" 096 394207
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Александър Герасимов
E-mail
Факс
agerasimov@montana.bg
096 587421
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.montana.bg/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на
културни събития, организирани от Община Монтана през 2013 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79952100
Осн. предмет

УНП: 4d0c23fb-aa7d-4d0a-ac78-828425e1c400

Доп. код (когато е приложимо)

1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Храна и/или нощувка на участници в културни събития в гр.
Монтана с до 220 участника в едно събитие и посрещане на гости
на Община Монтана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65000 Валута: BGN
Място на извършване
Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Осигуряване настаняването до 220 човека - участници в едно
културно събитие, в хотел/и с осигурена нощувка и храна
(закуска, обяд и вечеря). Хотелът/хотелите да е/са на
територията на община Монтана.
В случай на обединение не се изисква създаване на юридическо
лице.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

Показатели за оценка на офертите

икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на офертите
Дата: 01/04/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Декларации по чл. 47, ал. 1,
2 и 5 от ЗОП - по образец. 2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8
от ЗОП, ако е приложимо. 3. Ценово предложение с включени данни
за участника и срок на валидност - по образец. 4. Категоризация
по реда и условията на Наредбата за категоризиране на средствата
за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик
на ръка всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. или се изпращат
по пощата на адрес: 3400 Монтана, ул. "Извора" №1, Община
Монтана.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 31/03/2013 дд/мм/гггг

УНП: 4d0c23fb-aa7d-4d0a-ac78-828425e1c400
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