ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН
ПОЛИГОН
(ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940)

6000 гр. Стара Загора п.к.329,тел.23799 тел.042 626119, факс:042 644038

ПОКАНА
за участие в поръчка
Централен артилерийски технически изпитателен полигон провежда
поръчка при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - директно възлагане
чрез извършване на пазарно проучване за събиране на ценови предложения от
потенциални изпълнители, с описание: „Доставка на микрометър от 0мм до 25мм
– три броя“.
1. Предмет на поръчката: Доставка;
2. Количество и обем на обществената поръчка: Съгласно Приложение
№1;
3. Максимална стойност на поръчката: Общата максимална стойност на
обществената поръчка е до 1 800 /хиляда осемстотин/ лева с ДДС;
4. Място и срок за изпълнение и доставка на поръчката: гр. Стара Загора
6000, Централен Артилерийски Технически Изпитателен Полигон – В.Ф.26940;
5. Критерии за оценка на събраните оферти: „Най-ниска цена”;
6. Срок за подаване на ценови предложения – до 24:00 ч. на 24.03.2019 г.;
7. Ценовите предложения да се изпращат на e-mail catip@abv.bg, съгласно
приложение №1;
8. Срокът за изпълнение на поръчката: 1 (един) месец;
Всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя;
9. За контакти: капитан Йордан КОЦЕВ - ЦАТИП - военно формирование
26940, 6000 гр. Стара Загора, п.к. 329, тел: 23799, (042) 626119, факс:
(042) 644038, електронен адрес: catip@abv.bg ;
Забележка:
1. Предложената цена не може да надвишава посочената в т.3.
Посочените стойности за доставката на цялата поръчка са максимално
допустимия финансов ресурс, който възложителят може да осигури;
Ценовите предложения на участник, посочил по-висока стойност от
прогнозната, няма да бъдат разглеждани. Възложителят си запазва правото,
съобразно наличния финансов ресурс, да не прави заявка за цялото количество на
поръчката.
2. Рекламации при установени несъответствия с изискването на
Възложителя, липси, повреди или явни дефекти се предявяват от Възложителя
или от определени от него лица в момента на приемането на доставката и се
отразяват в констативен протокол, подписан от двете страни. Изпълнителят
1

отстранява установените несъответствия в протокола в срок до 2 (два) работни
дни, считано от деня на подписването му.
При установяване на скрити недостатъци, Възложителят/ определеното
лице уведомява Изпълнителя писмено по електронна поща или по факс от
момента на установяването им. В тези случаи Изпълнителят следва да отстрани
недостатъците или да замени доставката с нова, със същите или по-добри
характеристики на продуктите, в срок до 5 (пет) работни дни от уведомлението.
Всички разходи по замяната и/или отстраняване на недостатъците са за сметка на
Изпълнителя;
3. Участниците могат да подават само едно ценово предложение за
изпълнение на поръчката;
4. В ценовото предложение да бъде посочен и срок за валидност, като
същият не може да бъде по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от
датата на получаване на офертата;
5 . Плащане след доставка – по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след
изпълнение и представяне на следните документи:
- надлежно оформена фактура, подписана от представител на
Изпълнителя;
Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване на последно
представеният от горепосочените документи при Възложителя;
8. Избраният изпълнител ще бъде уведомен на e-mail адреса, който е даден
за обратна връзка.
Приложение:
1. Образец на ценово предложение, 1 (един) лист.
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