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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 96 00-24   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/06/2020  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 0652
Поделение: ________
Изходящ номер: 96 00-24-1 от дата 12/06/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
община Септември 000351825
Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски №37А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Септември BG421 4490 BG
Лице за контакт: Телефон:
Ива Дачева 03561 7777
Електронна поща: Факс:
municipality@septemvri.org 03561 7779
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.septemvri.org
Адрес на профила на купувача (URL):
https://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-
obshtestveni-porachki/229-96-00-24-20

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
52000.00Предмет на поръчката

„Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: 
„Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до 
образование на уязвими групи в община Септември””, със следните 
обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за детска градина (ДГ) 
„Приказни герои”, ДГ „Слънчево детство”, ДГ „Приказно вълшебство”, 
основно училище (ОУ) "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Христо Ботев";
Обособена позиция № 2: „Доставка на хардуерно и аудио-видео оборудване 
за детска градина (ДГ) „Приказни герои”, ДГ „Слънчево детство”, ДГ 
„Приказно вълшебство”, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Христо Ботев".
Обособена позиция № 3: „Доставка на мажоретни и карнавални костюми и 
народни носии за ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ДГ „Приказно вълшебство” 
и общинска администрация Септември;

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39160000
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Доп. предмети 39161000

30230000

32342000

32351000

18000000

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/06/2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Проект: „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на 
достъпа до образование на уязвими групи в община Септември“ по ОП НОИР 
с регистрационен №BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01, 
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, 
Процедура  BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ 
– КОМПОНЕНТ 1.  

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
Срокът за изпълнение на всяка една обособена позиция по отделно е до 30 
(тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на 
уведомително писмо/известие/заявка от възложителя за изпълнение на 
доставките.Минималният срок е не по-малко от 5 (пет) календарни дни, 
считано от датата на получаване на уведомително писмо/известие/заявка 
от възложителя за изпълнение на доставките.Участниците посочват, срок 
за доставка към която е включен и монтаж където е изискуемо в своето 
техническо предложение, който следва да бъде като цяло число в 
календарни дни в рамките на определеният от възложителя максимален, 
съответно минимален срок. Участник, предложил срок за доставка, по-
голям от максималния или по-кратък от минималния или срок в различна 
мерна единица или не като цяло число, ще бъде отстранен от участие по 
съответната обособена позиция.
Прогнозната стойност на поръчката е 52 000, 00 лв. (петдесет и две 
хиляди лева) без ДДС, съответно 62 400, 00 лв. (шестдесет и две хиляди 
и четиристотин лева) с ДДС, разпределени по обособени позиции, както 
следва:
-Обособена позиция № 1: 22 126, 00 лв. (двадесет и две хиляди сто 
двадесет и шест лева) без ДДС, съответно 26 551, 20 лв. (двадесет и 
шест хиляди петстотин петдесет и един лева и двадесет стотинки лева) с 
ДДС;  
-Обособена позиция № 2: 20 634, 00 лв. (двадесет хиляди шестстотин 
тридесет и четири лева) без ДДС, съответно 24 760, 80 лв. (двадесет и 
четири хиляди седемстотин и шестдесет лева и осемдесет стотинки) с ДДС;
-Обособена позиция № 3: 9 240, 00 лв. (девет хиляди двеста и 
четиридесет лева) без ДДС, съответно 11 088, 00 лв. (единадесет хиляди 
и осемдесет и осем лева) с ДДС;
Участниците нямат право да предлагат цена за изпълнение, която е по-
висока/по-голяма от прогнозната стойност на обществената 
поръчка/съответната обособена позиция, за която участват. В случай, че 
участник предложи цена за изпълнение по висока от прогнозната стойност, 
ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.
Един участник, има право да подаде оферта, за една или за две или за 
повече обособени позиции.
Един участник, може да бъде избран за изпълнител за една или за две и 
повече обособени позиции.
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Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 12/06/2020 дд/мм/гггг
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