
Партида: 00126 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: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: 92 00 4309 от дата 02/10/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Несебър

Адрес
гр. Несебър , ул.  " Еделвайс " № 10

Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 РБългария

Място/места за контакт Телефон
отдел " Правно обслужване " 0359554 29343

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Станимира Катрафилова

E-mail Факс
op_nesebar@abv.bg 0359554 29376

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.nessebarinfo.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на настоящата поръчка е  " Зимна поддръжка - 
снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа - 
оперативен период 2012  - 2013 г. 
Мястото на изпълнение е общинската  пътна мрежа , както следва :
Район 1. – обхваща пътища с номера  ІV-90045 /Свети 
Влас/,ІV90046/Кошарица/,ІV-90047/Несебър/,ІV-90049 /Равда/, ІV –
90052 /Ахелой – Тънково/, Местен път Несебър- Равда.

Район 2 – обхваща пътища с номера ІV-90611 /Приселци-Раковсково-
Паницово/            ІV- 90612 /Козница/,  М2 /Емона/.
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ЗА ВСЕКИ РАЙОН СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНА ОФЕРТА .

Срок за изпълнение - от датата на подписване на договора до 
30.04.2013 г.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 63712200

Доп. предмети 90620000

90630000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съобразно предвидените средства и нуждите на Възложителя - До 66 
000 ,без вкл. ДДС . 
Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

Община  Несебър -Общинска пътна мрежа код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнението предмета на поръчката кандидатите следва да 
ПОДАВАТ ОФЕРТИ ,ЗА ВСЕКИ РАЙОН ПООТДЕЛНО  , съдържащи следните 
документи :
1. Удостоверение , отразяващо актуалното  състояние на търговеца 
- заверено копие 
2.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ,ал.1 ,т.1 и 
ал.2 т.2 от ЗОП , чл.47 ,ал.1,т.2 и т.3 и ал.2 ,т.1 и т.3 от 
ЗОП, чл.47 ,ал.5 от ЗОП 
3.Списък - декларация за специализираната техника ,която ще се 
използва , придружена с крерокопие на регистрационни талони  и 
договори за наем , валидни за срока на договора , ако техниката 
не е собствена .  
4.Декларация от участника ,че притежава собствена или наета 
база , на територията на Община несебър , ЗА СЪОТВЕТНИЯ 
РАЙОН ,ЗА КОЙТО УЧАСТВА .
5.Декларация от участника , че предложената в процедурата 
техника ще бъде използвана само и единствено на територията на 
Община Несебър , за съответния район ,за който се кандидатства.
6. Ценово предложение , СЪДЪРЖАЩО ЦЕНА ПО СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ : 
1. СНЕГОПОЧИСТВАНЕ - ЛВ/1КМ/ МСМ  2. ОПЕСЪЧАВАНЕ -  ЛВ/1КМ/ МСМ  
3. ЛУГИРАНЕ - ЛВ/1КМ/.

7.Списък на документите ,съдържащи се в офертата 

ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ УСЛОЖНЕНА СИТУАЦИЯ - 2 / ДВА / ЧАСА .

ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ  КАНДИДАТИ , КОИТО : 
1. Не приложат някой от описаните по-горе изискуеми от 
Възложителя документи в офертата си .
2. При които се установи  наличие на обстоятелства по чл.47, 
ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП .
3. При който се установи несъответствие с подадените пред 
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Възложителя документи  и обективните обстоятелства след извършен 
оглед .

Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик от кандидата 
или упълномощено от него лице .Върху плика се посочва адрес за 
кореспонденция , телефон за връзка и факс , ПРЕДМЕТЪТ НА 
ПРОЦЕДУРАТА И РАЙОНЪТ ,ЗА КОЙТО СЕ УЧАСТВА . .Срокът на 
валидност на офертата  не може да  бъде по- кратък от 60 
календарни дни .Офертите се подават на адрес - гр. Несебър , 
Община Несебър , ул. " Еделвайс " 10 , Център за административно 
обслужване на граждани , офис №1 , Направление №1   и  в срок , 
посочен  в настоящата покана . 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 10/10/2012 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:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/10/2012 дд/мм/гггг
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