Изх.№118/05.08.2016г

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО “ Дочо Михайлов “
9450 гр.Тервел, ул.” Хан Аспарух” 81 тел. 05751/ 25-09 - Директор
20-59 - Гл.счетоводител

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
/Под стойностния праг на чл.20,ал.4 от ЗОП/

На основание Заповед №.200/05.08.2016г.на Директора на ПГТО”Дочо Михайлов”се провежда
обществена поръчка чрез директно възлагане с предмет : Осигуряване на нов лек автомобил за
провеждане на практическо обучение за придобиване на категория „B” на ученици по
професия „Монтьор на селскостопанска техника” със прогнозна стойност 22 500 лв без ДДС и
27 000лв с ДДС.При проявен интерес от Ваша страна,Ви каним да представите писменни
оферти,които да отговарят на следните изисквания на Възложителя:
Участникът следва да се е запознал с Техническата спесификация и с проекта на договор по
обществетната поръчка,след което да изпълни следното:
1. Представената оферта трябва да съдържа:
1.1 Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави
предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е
обединение информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.
1.2. Техническа оферта - с характеристики на предлагания нов лек автомобил за учебни цели
като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя - Образец № 2
1.3. Ценова оферта - Образец № 3;
1.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 4

2.Място и срок за подаване на предложенията за участие:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик,върху който се изписва наименованието
на поръчката и името на участника , до 16.00 ч. на 16.08.2016 г. в деловодството на ПГТО
„Дочо Михайлов“.
Документите в офертата трябва да бъдат подписани от лицето , представляващо участника или
писменно упълномощено друго лице, в който случай се прилага оригинал или копие на
пълномощно.

КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ:
Класирането ще се извърши по критерий „най-ниска предложена цена „и „ година на
производство”.
Подадените оферти ще бъдат класирани до 19.08.2016г.

Директор:

/п/

/инж.Иван Желязков/

