АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ ]

Възложител: Областна дирекция на МВР - Ямбол
Поделение (когато е пршожгшо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3026
Адрес: гр. Ямбол ул. Преслав № 40
Лице за контакт Панайот Николов
Телефон: 046 680 455
E-mail: yambol@mvr.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
интелигентна система за видеонаблюдение в РУ - Елхово по споразумение №
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 - „Укрепване на капацитета, свързан с миграционния
натиск на външните граници на Р България“
Кратко описание: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на интелигентна
система за видеонаблюдение в РУ - Елхово . Изпълнението на работите по изграждане на
система за видеонаблюдение в РУ Елхово, включва: доставка, инсталация/ монтаж,
настройване, конфигуриране, пускане в действие и тестване на цялото оборудване и
софтуер, като първоначалното пускане и проверка работоспособността на оборудването се
извършва в присъствие на представител/и на изпълнителя.
Място на извършване: гр. Елхово, обл. Ямболска, ул.“Калоян“ № 15
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 58674
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не___________________________________
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Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [.......]
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ]________________________________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Към офертата участниците прилагат декларации,
подробно описани в документацията, с дадени образци
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [....... ]
Икономическо и финансово състояние: [.......]
Технически и професионални способности: [.......]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места___________________________________________________
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [....... ]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.05.2017 год.

Час: (чч:мм) 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 28.08.2017
Час: (чч:мм) 17:30
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 01.06.2017 - 13:30
Място на отваряне на офертите: гр.Ямбол, ул.“Преслав“ № 40
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [X] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: споразумение №
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 - „Укрепване на капацитета, свързан с миграционния
натиск на външните граници на Р България“

Друга информация (когато е приложимо):
1. Срок за изпълнение - 45 календарни дни от датата на подписване на договор за
възлагане.
2. Обявата с приложенията е публикувана на интернет страницата на ОДМВР - Ямбол в
рубриката „Профил на купувача“

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) tl.05.2017 год.

ВъзложитеУ
Трите имеца
енчо Иванов Георгиев
Длъжност: директор на ОДМВР - Ямбол_____________
т—

