Партида: 1525

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: 1525
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Областна администрация Монтана
Адрес
пл. "Жеравица" № 1
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
Областна администрация Монтана
096 399114
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Даниела Миронова Георгиева
E-mail
Факс
oblastmont@montanabg.org
096 399129
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://oblastmontana.org/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://oblastmontana.org/index.php?do=cat&category=news

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с
наземна техника, в урбанизирана и в извънурбанизирана територия
в община Вълчедръм и община Лом, област Монтана.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: ba0d2216-5468-4921-a149-5983b31c6c1b

Осн. код
90670000

Доп. код (когато е приложимо)

1
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
2 броя ларвицидна и 2 броя имагицидна обработка на 8768 дка
урбанизирана територия и 9610 дка извънурбанизирана територия
Прогнозна стойност
(в цифри): 35000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Вълчедръм и община Лом, област Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците да имат уведомление в Министерство на
здравеопазването за извършване на дезинфекционни, дезинсекционни
и дератизационни дейности по реда на чл. 13 от Наредба № 3 от
24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,
дезинсекции и дератизации. Третирането срещу комари да се
извършва с препарати, разрешени за предлагане на пазара и
употреба в Република България. Препаратите да са ефективни по
отношение на ларви и възрастни летящи насекоми (включително
комари) и да са с добро проникващо действие в труднодостъпни
местообитания на комарите. Ръководителят и изпълнителите на
дейностите да притежават съответните удостоверения за
правоспособност.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/05/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 12:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
За участие в процедурата участниците следва да внесат гаранция
за участие в размер на 350 лв. по сметка на Областна
администрация Монтана: BIC STSABGSF, IBAN BG05STSA93003305299056
в Банка ДСК, клон Монтана.
Конкурсните условия и приложените към тях образци се намират в
профила на купувача http://oblastmontana.org/index.php?
do=cat&category=news

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/05/2012 дд/мм/гггг

УНП: ba0d2216-5468-4921-a149-5983b31c6c1b

2

