Партида: 00126

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 92-00-2195 от дата 16/10/2013
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
общинска администрация - гр.
0554 29339
Несебър
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
дирекция Транспорт
E-mail
Факс
kdnikolova@abv.bg
0554 29376
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.nessebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
предметът на настоящата поръчка е "Зимна поддръжка снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа оперативен период 2013- 2014г."
Място на изпълнение е общинска пътна мрежа, както следва:
район 1 - обхваща пътища с номера ІV-90045 /Свети Влас/, ІV90046 /Кошарица/, ІV-90047 /Несебър/, ІV-90049 /Равда/, ІV90052 /Ахелой - Тънково/, местен път Несебър - Равда.
район 2 - обхваща пътища с номера ІV-90611 /Приселци Раковсково - Паницово/, ІV-90612 /Козница/, М2 /Емона/;
За всеки район се подава отделна оферта.
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Срок за изпълнение - от датата на подписване на договора до
30.04.2014 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Доп. предмети

РАЗДЕЛ ІII

Осн. код
63712200

Доп. код (когато е приложимо)

90620000
90630000

Kоличество или обем
Съобразно предвидените средства и нуждите на възложителя - до 66
000лв. без вкл. ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Несебър - общинска пътна мрежа

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнението предмета на поръчката кандидатите следва да
подават оферти за всеки район по отделно, съдържащи следните
документи:
1/. Удостоверение, отразяващо актуалното състояние на търговеца
- заверено копие;
2/. Списък - декларация за специализираната техника, която ще се
използва, придружена с копие на регистрационни талони и договори
за наем, валидни за срока на договора, ако техниката не е
собствена;
3/.Декларация от участника, че притежава собствена или наета
база на територията на община Несебър, за съответния район за
който участва.
4/. Декларация от участника, че предложената в процедурта
техника ще бъде използвана само и единствено на територията на
община Несебър, за съответния район за който се кандидатства;
5/. Ценово предложение, съдържащо цена по следните показатели:
- снегопочистване - лв/1км;
- опесъчаване - лв/1км;
- лугиране - лв/1км;
6/. Декларация за ползване на подизпълнител;
7/. Декларация за съгласие от подизпълнител;
8/. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Време за реагиране при усложнена ситуация - 2 /два/ часа.
От процедурата ще бъдат отстранявани кандидати, които:
- не приложат някои от описаните по - горе изискуеми от
възложителя документи в офертата си.
- при които се установи наличие на обстоятелства по чл. 47, ал.
1, ал. 2, ал. 5 от ЗОП;
- при които се установи несъответствие с подадените пред
възложителя документи и обективните обстоятелства след извършен
оглед.
Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик от кандидата
или упълномощено от него лице. Върху плика се посочва адрес за
кореспонденция, телефон за връзка и факс, предметът на
процедурата и районът, за който се участва. Срокът на валидност
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на офертата не може да бъде по - кратък от 60 календарни дни.
Офертите се подават на адрес - гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10,
ЦАОГ, офис № 2, гише 5 и в срок, посочен в настоящата покана.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

Показатели за оценка на офертите

икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/10/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
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: 23/10/2013 дд/мм/гггг
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