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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-7480 от дата 06/12/2012
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
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
Изграждане на временни пътища за преминаване на специална
техника на БКС в местност „Козлука”, к-с „Елените”, общ. Несебър
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45233120
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Количество и обем СМР - съгласно приложена количествена сметка
Прогнозна стойност
(в цифри): 100000.00 Валута: BGN
Място на извършване
м. Козлука, к-с Елените, общ. Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата трябва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението
2. 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
3. Срок за валидност на предложението
4. Техническо предложение, включващо срок за изпълнение /да се
приложи график на изпълнението разчетено съгласно предложения
срок за изпълнение/ и гаранционен срок на извършените СМР
5. Ценово предложение с попълнен образец на количествена сметка
6. Отчет за приходите и реазходите за 2009, 2010 и 2011 г.,
Счетоводен баланс за 2009, 2010 и 2011 г. и Информация за общия
оборот и оборот, реализиран от изпълнение на дейности, подобни с
предмета на поръчката за 2009, 2010 и 2011г.
7. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на
поръчката, за която се подава оферта, изпълнени през последните
3 години, включително стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро изпълнение.
8. Списък на техническите лица с необходимата квалификация,
които ще участват при изпълнение предмета на поръчката,
включително и тези, отговарящи за контрола на качеството и
заверени копия от документи, удостоверяващи завършено
образование и/или придобита професионална квалификация в
съответствие с изпълняваните дейности /дипломи, сертификати,
удостоверения и др./
9. Списък на специалното техническо оборудване, с което
разполага участникът за изпълнение на поръчката
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им
относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната
формула
К = К1 + К2, където:
К1 – оценка по показател „Срок за изпълнение” – тежест 40%
К1 = (Ср.мин. / Ср.уч.) х 40
- Ср.мин. – минималният срок за изпълнение, предложен от
участник
- Ср.уч. – срок за изпълнение, предложен от оценявания участник
К2 – оценка по показател „Предложена цена” – тежест 60%
К2 = (Цмин. / Цуч.) х 60
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- Цмин – най-ниска цена, предложена от участник
- Цуч. – предложена цена от оценявания участник
Срок за получаване на офертите
Дата: 13/12/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик.
Върху плика се изписва наименованието на поръчката, телефон,
факс и електронен адрес.
Оферти се подават в сградата на Община Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет.1, "Център за административно информационно обслужване" 2,
гише 2.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/12/2012 дд/мм/гггг
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