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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: 92-00-3753 от дата 06/06/2012

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 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:

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
Текущ ремонт на тротоарни настилки по обособени позиции: 

Обособена позиция №1 Текущ ремонт на тротоарни настилки в с. 

Тънково, Община Несебър; 

Обособена позиция №2 Текущ ремонт на тротоарни настилки в с. 

Гюльовца, Община Несебър;

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45233161
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Видовете строително-монтажни работи с тяхното приблизително 

количество са както следва:

За Обособена позиция №1 Текущ ремонт на тротоарни настилки в с. 

Тънково:

1. Демонтаж тротоарни плочи - 285 м2;

2. Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри - 80 м;

3. Разбиване на бетонна основа на бордюри - 80 м;

4. Изхвърляне на строителни отпадъци - 8 м3;

5. Тесен изкоп за бордюри - 80 м;

6. Доставка и монтаж на нови бордюри с размер 50/25/10 - 100 м;

7. Доставка и монтаж на нови бордюри с размер 50/35/18 - 80 м;

8. Направа на трамбована подложка от пясък с дебелина 5 см под 

тротоарна настилка - 285 м2;

9. Направа на тротоарна настилка от гладки вибропресовани плочи 

с дебелина 5 см на цименто-пясъчен разтвор с дебелина 5 см - 285 

м2;

За Обособена позиция №2 Текущ ремонт на тротоарни настилки в с. 

Гюльовца:

1. Тънък изкоп за подравняване с изхвърляне - 90 м2;

2. Направа на трамбована подложка от пясък с дебелина 5 см под 

тротоарна настилка - 90 м2;

3. Направа на тротоарна настилка от тротоарни плочи с дебелина 5 

см на цименто-пясъчен разтвор с дебелина 5 см - 90 м2;

Прогнозна стойност

(в цифри): 40000   Валута: BGN

Място на извършване

с. Тънково и с. Гюльовца, Община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците да са извършвали дейности, аналогични на предмета 

на поръчката и да разполагат с необходимия опит, оборудване и 

технически съоръжения за извършване на строително-монтажните 

работи - да се приложат доказателства.

2.Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно 

техническите и технологичните изисквания и нормативните актове 

на РБългария. Вложените при изпълнение на строително-монтажните 

работи материали следва да отговарят на действащите 

стандартизирани норми - да се представи декларация за качествено 

изпълнение.

3. Представената оферта да съдържа най-малко следната 

информация:

3.1. Данни за лицето, което прави предложението;

3.2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, 

посочени в настоящата покана, включващо описание на изпълнението 

и вложените материали; доказателства по т.1 и декларация по т.2

3.3. Ценово предложение - да съдържа единични цени на всички 

видове дейности и обща цена за изпълнение, включително и 

показатели на ценообразуването;

3.4. Срок на валидност на предложението;

3.5. Срок за изпълнение на възложеното;

3.6. Удостоверение за актуално състояние или единен 

идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за 
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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

Срок за получаване на офертите

Дата: 13/06/2012 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: 13/06/2012 дд/мм/гггг
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