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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с
предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по
обособени позиции:
петък, 11 октомври 2019
Публикувано от: Иванка Баева

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции: ОП1: "Доставка и
монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Преходно жилище за деца от 15 до 18
годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за
лица от 18 до 21 годишна възраст и Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства. ОП 2: "
Доставка и монтаж на компютърно и офис оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Център за обществена
подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в
урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21
годишна възраст". ОП 3: "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на Дневен
център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19";
Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства"
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените
поръчки.
Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на
обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.11.2019 г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 19.11.2019г. от 10:30ч. в административната сграда на
адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26,
заседателна зала.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41023
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Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:
По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община
Бургас - 056 / 907 276.
По техническата част: Антония Благоева - началник отдел ИП при Община Бургас - 056/841 193

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление [2]
Документация [3]
Техническа документация [4]
Приложения за попълване [5]
Приложение № ОП1 [6]
Приложение № ОП2 [7]
Приложение № ОП3 [8]
ЕЕДОП в PDF файл [9]
ЕЕДОП в XML файл [10]
Проектодоговор [11]
Разяснение 1 [12]
Решение за изменение или за допълнителна информация [13]
Приложение № ОП1 - с промените [14]
Приложения за попълване с промените [15]
Документация с промените [16]
Протокол 1 [17]
Протокол 2 [18]
Доклад [19]
Решение за избор на изпълнител [20]
Решение за прекратяване на процедурата по ОП1 [21]
Обявление за невъзлагане по ОП1 [22]
Обявление за възложена поръчка договор № 93-ОП19-56(15) и договор №93-ОП19-56(16) [23]
Договор 93-ОП19-56(15) от 04.03.2020 ОП2 [24]
Договор 93-ОП19-56(16) от 04.03.2020 ОП3 [25]
Техническо предложение Комплекс 2000 ООД ОП 2 [26]
Списък с артикули Перун ККБ ЕООД ОП 3 [27]
Техническо предложение Перун ККБ ЕООД ОП 3.pdf [28]
Списък с артикули Комплекс 2000 ООД ОП 2.pdf [29]
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Ценово предложение Комплекс 2000 ООД ОП 2 [30]
Ценово предложение Перун ККБ ЕООД ОП 3 [31]

Линкове на ресурси:
[1] https://www.burgas.bg/uploads/7a956472c43b3a8cbb68671fb08c689b.pdf
[2] https://www.burgas.bg/uploads/bffc7710cca6617756166506e2844bbe.pdf
[3] https://www.burgas.bg/uploads/4ce2b0c2a2c0cdcca289a00a92634210.pdf
[4] https://www.burgas.bg/uploads/a65c897a7902570a9cf66680d907276c.pdf
[5] https://www.burgas.bg/uploads/2a9b1ee8b4fe9e47be6f232aa58c0b27.docx
[6] https://www.burgas.bg/uploads/9cef2342173655f8c44ed287defad52b.xls
[7] https://www.burgas.bg/uploads/b0cdcca2e1b715d905466de3fc338cf6.xls
[8] https://www.burgas.bg/uploads/7f9e2f36c8716ff5bae0574ee72bb4b7.xls
[9] https://www.burgas.bg/uploads/573732eef30945710f4cb449768ec6d4.pdf
[10] https://www.burgas.bg/uploads/9e30563a219f19f032f6876c192448ed.xml
[11] https://www.burgas.bg/uploads/9815d6e80027efe2432b854115998a28.pdf
[12] https://www.burgas.bg/uploads/ebbc3314de5263407a42034ab2d065cb.pdf
[13] https://www.burgas.bg/uploads/4c471aa12b9be41b422a96845949292d.pdf
[14] https://www.burgas.bg/uploads/8aa3095d1975146bf193026a2b3c3ab1.xls
[15] https://www.burgas.bg/uploads/1b84e6dd5a42a865d07b0aa03fea1b04.docx
[16] https://www.burgas.bg/uploads/9d121a09a25250b6703b601be69ba4ab.pdf
[17] https://www.burgas.bg/uploads/ad2a3c169f149144962280fe81917b0d.pdf
[18] https://www.burgas.bg/uploads/627da77886e74cd0307ff3f2a0640392.pdf
[19] https://www.burgas.bg/uploads/fba2612c22e095de4e8aadfc3061af50.pdf
[20] https://www.burgas.bg/uploads/1f696a4117b821a59525c167c9a5edda.pdf
[21] https://www.burgas.bg/uploads/3d244a8f64c7ef0f9fa2c5afdd591e49.pdf
[22] https://www.burgas.bg/uploads/0639f1213df06704254ca20f423bf7f0.pdf
[23] https://www.burgas.bg/uploads/aea4ea541d6e0807eb152607dcdc45ed.pdf
[24] https://www.burgas.bg/uploads/2c318b722b7e8c674842322448e59b1f.pdf
[25] https://www.burgas.bg/uploads/c7dfa3118f63d539842875ab5c2b621a.pdf
[26] https://www.burgas.bg/uploads/49e629c5715ae4b661cfca1067709a9a.pdf
[27] https://www.burgas.bg/uploads/856e440a04e973c05a06931a207c4c87.pdf
[28] https://www.burgas.bg/uploads/068c61b82a650e731afebf0cba87428d.pdf
[29] https://www.burgas.bg/uploads/c5be915bc916d0a1ebd04c8dc9f81ab7.pdf
[30] https://www.burgas.bg/uploads/afa0ed67e25b908a726944e193831ad0.pdf
[31] https://www.burgas.bg/uploads/5a8bcb2b3359878a12ef6f00de75ee4d.pdf
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