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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: [01 –   5838  / 16.01.2019 г  

Възложител: Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:  00974  

Адрес: гр. Видин 3700 , ул. „ Широка „ 18 

 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Снежана Бадева  

Телефон:  094 601071  

E-mail:snejana.badeva@vik-vidin.com 

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 на  шибърни СК, тротоарни СК и пожарни хидранти  

  

Кратко описание:  Предмет на настоящата обществена поръчка е   доставката   на шибърни, 

тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, подробно описани по видове и размери в 

документацията на обществената поръчка. 

Място на извършване: Доставката   ще се извършва в складова база на Ви К Видин – Западна 

промишлена зона  гр.Видин 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):30 000   лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [x] Да [] Не 

Номер на обособената позиция:  1  

  

Наименование:  Доставка на  шибърни спирателни кранове 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8 000 лв. 

 

Номер на обособената позиция:  2  

 Наименование:  Доставка  на  чугинени тротоарни спирателни кранове 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  8000 лв. 

 

Номер на обособената позиция:  3  

 Наименование:  Доставка тротоарни спирателни кранове от полиацетат 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  8 000 лв. 

 

 

Номер на обособената позиция:  4  

 Наименование:  Доставка на  пожарни хидранти  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 000 лв. 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: Право на участие в настоящата обществената  поръчка имат всички български или 

чуждестранни физически или юридически лица , или техно обединения, както и всяко друго 

образувание,което има право да изпълнява строителство,доставки или услуги съгласно 

законодателството на държавата ,в която то е установено и които отговарят на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и Възложителя . 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  не се изисква 

  

Икономическо и финансово състояние:  не се изисква 

  

Технически и професионални способности:  

 Възложителят поставя следните изисквания  Участниците в обществената поръчка трябва да 

имат опит в изпълнението на доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката.Участниците 

в обществената поръчка да разполагат и да приложат   сертификати  и/ или други еквивалентни 

документи   доказващи  съответствие на предлаганите изделия  със съответните стандарти 

Изискването се отнася за всички обособени позиции 

 
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) 
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Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 24.01.2019                      Час: (чч:мм)  17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 24.04.2019                      Час: (чч:мм)  17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  25.01.2019от 13:30 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Административна сграда ет. 3 Заседателна зала 

  

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:  [] Да [x] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

Друга информация (когато е приложимо):  

 Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), обявата, техническата спецификация и документацията за участие в 

обществената поръчка , които са публикувани в Профила на купувача на интернет 

страницата на В и К Видин ЕООД гр Видин :http://vik-vidin.com/?cat=13.  

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг)16.01.2019г. 

Възложител В и К Видин ЕООД  
Трите имена:  инж.Георги Владимиров Владов    

Длъжност: Управител 

 

 

 

 

                                            
 

 

Заличено на 

основание чл.2 от 

ЗЗЛД. 



4 

 

 


