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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: 92-00-352 от дата 08/04/2013

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
Община Несебър 0554 29339

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова

E-mail Факс
kdnikolova@abv.bg 0554 29339

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
“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА 

МАРКИРОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА 

НЕСЕБЪР”

мероприятия по възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на 

хоризонтална маркировка с акрилатни и водоразтворими бели и цветни 

бои по обекти, указани от възложителя

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Нераделна част от публичната покана са приложените документи - 

образци, съдържащи описание на видовете дейности, количеството и 

обема на работа и изисквания на възложителя.

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

територията на Община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците да притежават опит в изпълнението на договри за услуги, 

свързани с предмета на поръчката, а именно най-малко три договора 

общо за последните три години. За доказване на това обстоятелство 

се представя списък на основните договори за услуги, свързани с 

предмета на поръчката, през последните 3 години /2010, 2011 и 

2012г./, включително стойностите, датите и получателите, придружени 

от препоръки за добро изпълнение;

Участникът трябва да посочи минимум 1 /един/ технически 

ръководител, който да е дипломиран инженер – част „Пътно 

строителство”, да има на разположение изпълнителски персонал не по 

малко от 15 човека, от който най-малко 12 работника оператори за 

полагане на хоризонтална маркировка с опит в дейността поне 3 /три/ 

години. За доказване на това обстоятелство се представя списък  с 

имена и дипломи и копия от трудови договори;

Участникът да притежава застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, по смисъла на чл.171 от ЗУТ със срок на валидност 

отговарящ за целия срок на договора за изпълнение.

Участникът да осигури за срока на действие на договора механизация 

от специализиран и общ характер, както следва: маркировъчна машина  

- 3 /три/ броя, машина за безвъздушно шприцоване с налягане мин. 

200 BAR, тежкотоварен автомобил над 4т или ремарке – 1 /един/ брой 

– за транспорт на машините за маркировка, лекотоварен автомобил –

1,5т – 1 /един/ брой за транспорт на машините за маркировка, 

шаблони – 10бр. за временна организация движение са необходими 

конуси – 50бр., блицлампи – 4бр., указателни знаци – 5 бр. 

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя, II-ра група, III категория, съгласно изискванията на ЗКС 

и ЗУТ или еквивалентен документ при участие на чуждестрано лице.

Участникът да притежава сертификатите БДС EN1436:2008 и БДС EN 

1871:2004 за използваните от него бои;

Участникът да притежава Сертификат за въведена система за 

управление на качеството ISO 9001-2008  -   копие, заверено за 

вярност;

Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и 

безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 -  копие, заверено за 

вярност;

Сертификати за произход и/или сертификати за качество на 

производителя и/или декларации за съответствие на материалите, 

които ще бъдат изпозвани при изпълнение на поръчката: бои (бели и 
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цветни), светлоотразителни перли и разтворители -   копия, заверени 

за вярност;

Сертификат за система за управление на околната среда ISO 

14001:2004

Кандидатите следва да представят оферта, която да съдържа:

1/.Административни сведения за участника - образец;

2/.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

3/.Декларации - по образец;

4/.Техническо и ценово предложение - образец, съгласно посочените 

видове бои с посочени единични цени и обща сума;

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/04/2013 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:

Всички изисквания на възложителя следва да бъдат изпълнени 

стриктно. Участникът ще бъде отстнанен от участие в процедурата ако 

не отговаря на някое от горните изисквания. Офертата се предтавя в 

запечатан непрозрачен плик в сградата на Община Несебър, ул. 

"Еделвайс" № 10, ЦАИО № 2, гише № 5.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 16/04/2013 дд/мм/гггг

УНП: 21939aa0-3252-48ff-ad4c-2c5b042531f0 3


