BG-Пловдив

9022884

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Езикова гимназия "Иван Вазов", бул."България"№121, За: Мариана Димитрова,
България 4003, Пловдив, Тел.: 032951 218, E-mail: egiv_pld@abv.bg, Факс:
032954 459
Място/места за контакт: гр.Пловдив, бул."България" 121
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.egiv.net.
Адрес на профила на купувача: www.egiv.net.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Невъоръжена/физическа/ охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие
към ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и пропускателен режим, ред и сигурност на
учениците, училищния колектив и помощния персонал в района на ЕГ”Иван
Вазов” – гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана на извънкласни
мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община Пловдив
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
79713000
Описание:
Охранителни услуги
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Шестима охранители за Гимназията и Общежитието
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
46200 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ЕГ "Иван Вазов" и Общежитие към ЕГ "Иван Вазов"

NUTS:
BG421
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Валиден лиценз за охранителна дейност на територията на Община Пловдив, ако
участникът разполага с офис в Пловдив, адресът се декларира, при изпълнение
на поръчката изпълнителят не може да използва подизпълнител.Участникът
следва да разполага с персонал от охранители на трудов договор, което се
доказва с прилагане към документите на декларация свободен текст описваща
броя на служителите на трудов договор и приложена към декларацията справка
от НАП за регистрираните трудови договори към месеца на провеждане на
процедурата /месец ноември 2013 г./, от която да е видно изпълнение на това
изискване.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Показатели за определяне на комплексна оценка, в низходящ ред на
относителната им тежест: Предложена цена – 50 точки Срок на заплащане на
услугата – 30 точки Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 20
точки
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
04/12/2013 12:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Виж на www.egiv.net
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
04/12/2013

