92-02-7./26.02.2019 г.

ОДОБРЯВАМ: /П/
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН
И ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЯВА
по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
На вниманието на всички заинтересовани лица
Уважаеми участници,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува
настоящата обява за набиране на оферти за „Калибриране на апарат за налягане Herzog
HVP 972”, за нуждите на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
1. При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със
техническите изисквания на Възложителя, съгласно посочените изисквания в
Приложение 1.
2. Срок за изпълнение: 60 календарни дни от датата на сключване на договор.
3. Прогнозна стойност: до 8 400 лв. без ДДС.
4. Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност
на обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща
определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.
5. Стойността на офертата да включва всички разходи на Изпълнителя за пълното
изпълнение на поръчката, качествено, в срок и в описания обхват, според нуждите на
Възложителя.
6. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо
възложителя участниците не могат да предявяват, каквито и да е претенции за разходи,
направени от самите тях, независимо от резултата или самото провеждане на
процедурата.
7. Метод на оценка на офертите: най-ниска цена
8. Място изпълнение
Място и начин на предаване и приемане – ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2- гр.
София, сектор „Стационарна лаборатория – София“.
9. Оферти се подават:



В деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
А, до 17:30 ч. на 05.03.2019 г.
Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването
им;

10. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение с
включени всички разходи за изпълнение на поръчката, деклариране съответствието с
посочените от Възложителя технически изисквания, срок на валидност, данни за контакт.
11. Комуникация:


за Възложителя: Христина Шигулова – Василева, началник отдел ИГСМП, ГД
ККТГ, тел. 0879558850, имейл адрес: Hristina.Shigulova@damtn.government.bg

Приложение:
1. Техническо задание
2. Образец на ценово предложение

