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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: 92-00-2205 от дата 04/04/2012

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 "Инвестиционна политика" 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
Аварийно възстановяване на  пътен участък от т.37 до т.43 по път 

к.к. Сл. бряг - гр. Свети Влас

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45233000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
съгл. Количествена сметка - приложение

Прогнозна стойност

(в цифри): 180000   Валута: BGN

Място на извършване

к.к. Слънчев бряг - гр. Свети Влас код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно 

техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в 

РБългария. Вложените при изпълнение на строително - монтажните 

работи материали следва да отговарят на действащите 

стандартизирани норми. Кандидатът да разполага с необходимата 

техника и оборудване необходими за изпълнение на видовете 

дейности описани в приложената КС и да приложи доказателства за 

наличието им.

2. Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва 

от отдел „Инвеститорски контрол” при  Община Несебър.

3. Начин на плащане: Всички видове строително монтажни работи, 

извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , при условията на :

- завършена технология с всички необходими операции; 

- спазване на действащите раздели от ПИПСМР за съответния вид 

работа;

- налични сертификати за качество на влаганите материали и 

изделия;

- изпълнени предписания, предявени от инвеститорския контрол и 

правоимащите контролни органи;

- издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

4. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се 

извършва въз основа на :

- Доказване на действително извършените видове дейности от 

изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от 

инвеститорския контрол.

-  Представяне на акт обр.19

5. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат 

представяни всички сертификати за произход, качество и 

съответствие на влаганите материали.

6. Гаранционни срокове и условия: Некачествено извършените 

работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и 

заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове 

трябва да бъдат не по кратки от заложените в Наредба № 2  от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, определени от 

датата на приемане с протокол на извършените СМР.

7. Офертата трябва да съдържа:

     7.1. данни за лицето, което прави предложението;

     7.2. предложение за изпълнение на изискванията на 

възложителя, посочени в настоящата покана - свободен текст 

     7.3. ценово предложение - съгласно посочени приблизителни 

количества с посочени единични цени  и обща сума на видовете 

дейности по Приложената количествена сметка;
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     7.4. срок на валидност на предложението;

     7.5. 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

Срок за получаване на офертите

Дата: 11/04/2012 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:

Място и срок за представяне на предложението : Предложението на 

участника се представя в запечатан плик лично или от упълномощен 

представител в Община Несебър, гр. Несебър, ул."Еделвайс" № 10 - 

Център за административно информационно обслужване №2, гише №2 и 

№3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Срокът 

за валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 

календарни дни.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 11/04/2012 дд/мм/гггг
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