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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: Н2-ИП-4339 от дата 09/06/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Община Несебър

Адрес
ул. "Еделвайс" 10

Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 Р. България

Място/места за контакт Телефон
отдел "Инвестиционна политика" 0554 29399

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф

E-mail Факс
kapitalnostroitelstvo@abv.bg 0554 29399

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com

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

поканата):

www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Принудително изпълнение на заповеди за премахване на обекти на 

територията на община Несебър по обособени позиции:

Обособена позиция І: Принудително изпълнение на влязла в сила 

заповед №714 от 31.03.2014г. на Кмета на Община Несебър, за 

премахване на  обект „Преместваем обект, с предназначение за 

търговска дейност, покрита търговска площ с размери 270/ 2.50м. 

и височина 3.00м., с обособени в него 45 броя търговски клетки с 

размери 6.00 на 2.50м. и височина 3.00м.” находящ се в ПИ 

11538.13.50 по КККР. на гр.Св.Влас, м-т”Козлука” Община Несебър;

Обособена позиция ІІ: Принудително изпълнение на влязла в сила 

заповед №803 от 07.05.2014г. на Кмета на Община Несебър, за 
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премахване на  обект „Метална конструкция за павилиони” находящ 

се в ПИ 11538.13.170  по КККР. на гр.Св.Влас, м-т”Козлука” 

Община Несебър, както и бъдещи заповеди за премахване на 

преместваеми обекти и РИЕ на територията на Община Несебър

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45111300

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Поръчката представлява премахване чрез разрушаване на  обекта, 

при запазване и съхранение в собствена  или наета складова база 

на територията на община Несебър за срока на договора  на 

годните за демонтаж елементи и оборудване.

Прогнозната стойност за всяка от обособените позиции е както 

следва:

Обособена позиция І           20 000лв с ДДС

Обособена позиция ІІ          30 000лв с ДДС, като цената 

включва посочения обект и бъдещи такива

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

територията на община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Кандидатства се по обособени позиции, като всеки от кандидатите 

може да участва за една или повече обособени позиции.

В поръчката могат да вземат участие всички български и 

чуждестранни фирми, имащи предмет на дейност извършване на 

строително монтажни работи,  и притежаващи собствена или наета 

складова база на територията на Община Несебър – представят се 

доказателства за наличието на складова база.

Фирмите, кандидатстващи за изпълнение на поръчката да се 

запознаят на място с обектите, да направят подробен оглед, в 

т.ч. и на околното пространство – представя се декларация –

свободен текст, че участникът е запознат с обекта.

Изпълнителят е длъжен при необходимост сам и за своя сметка да 

осигурява през времетраене на договора обезопасяване и 

сигнализиране на площадката на извършваните работи по 

премахването.

Участникът трябва да има възможност да изготви ПБЗ за обекта 

преди изпълнение на възложената работа.

Качеството и количеството на извършените работи се установява от 

представители на Възложителя съвместно с Изпълнителя чрез 

съставяне на двустранен проткол за действително извършените 

работи.

За елементите и оборудването, съхранени в складова база на 

изпълнителя, се съставя двустранен протокол с подробен опис на 

складираните материали

Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:

- Данни за лицето, което прави предложението;

-  Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, 

посочени в настоящата покана
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- Срок за изпълнение - посочен в календарни дни

- Ценово предложение - Да се представи цена на премахване за 

всеки един обект поотделно, включваща :

     а- стойност на разрушителните работи, демонтирането и 

извозването до складова база на елементите и оборудването,  

които могат да бъдат съхранени, 

     б-наемна цена за съхранение на демонтираните елементи и 

оборудване за срока на договора,

     в- стойност на изнасянето на строителните отпадъци на депо

- Ценовото предложение по Обособена позиция І включва предлагана 

цена за посочения обект

- Ценовото предложение по Обособена позиция ІІ включва 

предлагана цена за посочения обект, а всички следващи обекти ще 

се възлагат на база предварително подадено ценово предложение

- Срок на валидност на предложението - посочен в календарни дни;

- Удостоверение за актуално състояние или единен 

идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за 

регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 

законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от 

документ за самоличност.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Срок за изпълнение /К1/- тежест 50%

К1 = (Ср.мин / Ср.уч.) * 50, където:

- Ср.мин - най-краткия срок за изпълнение в календарни дни, 

предложен от участник

- Ср.уч. - срок за изпълнение в календарни дни, предложен от 

оценявания участник

2. Предлагана цена /К2/ - тежест 50%

К2 = (Цмин. / Цуч.) * 50, където:

- Ц мин - най-ниската цена, предложена от участник, изчислена 

като сбор от предлаганите цени /описани по-горе/

- Цуч. - предложена цена от оценявания участник, изчислена като 

сбор от предлаганите цени /описани по-горе/

Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К 

= К1 + К2

Възложителят ще сключи договор с класираният на първо място 

участник.

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник 

общо е 100.

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/06/2014 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени 

стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от 

горните изисквания. Офертата се представя в запечатан 

непрозрачен плик в сградата на Община Несебър,ул. "Еделвайс" 

№10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към 
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отдел "Инвестиционна политика".

При подписване на договор, избраният изпълнител внася гаранция 

за изпълнение в размер 1% от стойността на договора.

Договорът за изпълнение на дейностите, включени в настоящата 

публична покана ще е със срок до 31.12.2014г.

Изпълнението на договорените дейности започва след възлагане от 

представител на Възложителя.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 16/06/2014 дд/мм/гггг
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