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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: 92-00-3075 от дата 09/05/2012

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 РБългария

Място/места за контакт Телефон
отдел "ИП" 0554 29399

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

E-mail Факс
opnesebar@abv.bg 0554 29399

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

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
Ремонтни дейности по улично осветление в гр. Несебър и гр. Св. 

Влас по обособени позиции:

обособена позиция 1: основен ремонт на улично осветление в 

посока от морска гара към крайбрежна алея гр. Несебър

обособена позиция 2: реконструкция на осветление по улици - 

ул.Ченоморска, ул. Васил Левски и ул. Чайка в гр. Св.Влас

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45300000

Доп. предмети 45310000

УНП: 8ff44ea9-11d7-4a6d-8401-c2dd957e6c19 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
съгл. приложени количествени сметки

Прогнозна стойност

(в цифри): 160000   Валута: BGN

Място на извършване

община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
кандидатът да разполага с изпълнителски персонал най малко по 5 

човека за позицията за която кандидатства - ел. монтъори с мин. 

V квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилника 

за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с 

напрежение до 1000 V. и по един електро инженер - да се приложи 

списък на персонала с доказателства за съответната квалификация;

кандидатът да разполага с следната техника: автовишка >или=22м. 

колесен багер - да представи доказващи наличието им документи;

кандидатът да представи Удостоверение за вписване  в Централния 

професионален регистър на строителя - за II и III категория 

строежи, IIIгрупа/обекти от енергийната инфраструктура/

за всички  материали, които ще се използват при изпълнението на 

предмета на поръчката съгл. Количествена сметка - приложение 

следва да се приложат сертификати за качество от  производителя, 

декларации за съответствие и снимков материал/за осветителните 

тела и стълбовете/

кандидатът да приложи сертификати за качество и управление 

издадени  на фирмата производител на чугунените стълбове , които 

ще използва за изпълнението на предмета на съответната обособена 

позиция;

да се представи фертата, която да съдържа най- малко следната 

информация:

     1. данни за лицето, което прави предложението;

     2. предложение за изпълнение на изискванията на 

възложителя, посочени в настоящата покана; 

     3. ценово предложение;

     4. срок на валидност на предложението;

     5. срок за изпълнение на възложеното;

     6. 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.

    7. Документи, доказващи горецитираните изисквания

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/05/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

УНП: 8ff44ea9-11d7-4a6d-8401-c2dd957e6c19 2
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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: 16/05/2012 дд/мм/гггг

УНП: 8ff44ea9-11d7-4a6d-8401-c2dd957e6c19 3


