ПОКАНА
за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Комисията за защита на личните данни, в качеството си на Възложител, на
основание чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените
поръчки и Заповед № РД-14-135/13.06.2014г. на председателя на Комисията,
отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които
съдържат техническо и ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка
с предмет „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД
и паркинга пред нея“ , находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр.
София.
Срок за изпълнение – една година, считано от датата на сключване на
договора.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под
ID № 9030513/13.06.2014г.
Изисквания към участниците:
Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно изискванията
на чл. 101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан непрозрачен
плик и да съдържа:
1. Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника.
2. Данни за лицето, което прави предложението
• административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и
фамилия) и заемана длъжност;
• Булстат;
• данъчна регистрация.
• представя се нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои
от документите не са подписани от лицето/лицата представляващи участника,
съгласно търговската му регистрация.
3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
4. Ценово предложение
Условие за сключване на договор е определеният за изпълнител да
представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки и свидетелство за съдимост.
Краен срок на подаване на офертите – дo 17.00 часа на 20.06.2014г.
Лица за контакт: г-н Илия Шиляшки - тел. 003592 9153516

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Публична покана, съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията
за обществени поръчки и чл. 101б от ЗОП;
Одобрена документация за избор на изпълнител за услуга с предмет: „Извършване
на денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея”, находяща се на
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Методика за оценка и класиране на офертите, Образци на
документи.

