
Партида: 2899 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2899
Поделение: Военноморски сили
Изходящ номер: 1157 от дата 05/03/2014
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал 4, т.2  и по реда 
на част втора, глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с 
предмет „Изпомпване и извозване на сантинни води”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военноморски сили, контраадмирал Румен Георгиев Николов - 
командир
Адрес
ул. Преслав, №16
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
Варна, ул. Преслав, №16 052 552472
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
подполковник Любомир Арнаудов
E-mail Факс
adop@mbox.contact.bg 052 603259
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.navy.mod.bg/?page_id=272

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
1. Изпомпване и извозване на сантинни води (с код 13 04 03* - 
трюмови масла от други видове корабоплаване, съгласно Наредба 
№3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците) от кораби и/или 
междинен резервоар, разположен в района на военното 
формирование. Начин на изпълнение на поръчката ще е със 
сключване на договор за всяка от 2 (двете) обособени позиции, 
както следва:
1.1. Обособена позиция „Варна” – военно формирование 32140–
Варна;
1.2. Обособена позиция „Бургас” – военно формирование 32890–
Бургас.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90913000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Приблизителни количества за извозване на сантинни води на 
година:
- за военно формирование 32890–Бургас – 100 - 120 м³;
- за военно формирование 32140–Варна – 100 - 120 м³.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:
Място на извършване
Източна България код NUTS: BG3
Изисквания за изпълнение на поръчката
2. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в 
Приложение №1 към настоящата покана.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/03/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
3. Офертите да се представят в писмена форма, на български език, 
в запечатан непрозрачен плик. Всеки лист от офертата е 
необходимо да бъде подписан и подпечатан. Приложените документи 
на чужд език при условие, че не са непридружени със съответния 
превод ще бъдат отстранявани от участие.  На плика да бъдат 
поставени наименование на предмета на обществената поръчка, 
наименование на лицето което прави предложението, адрес,телефон, 
факс, е-мейл,  като и печат на кандидата.  
4. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: 
гр. Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, в. ф. 34400-Варна, от 09.30 
до 12.00 и от 14.30 до 16.00 всеки ден.
5. На разглеждане подлежат само оферти, подадени в посочения в 
настоящата покана срок.
6. Посочените приложения, са публикувани на Интернет адреса на 
ВМС, посочен в Раздел I на публичната покана.                                                         

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

КОНТРААДМИРАЛ                      РУМЕН НИКОЛОВ                     

__.__.2014 г.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/03/2014 дд/мм/гггг
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