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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: 92-00-4171 от дата 05/07/2013
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
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
Упражняване на независим строителен надзор по време на 
строителството  на обект: "Велоалея от с. Равда до кръгово 
кръстовище на главен път Бургас - Варна (до магазин "ЛИДЛ")"
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 71521000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Строителния надзор да се изпълнява в задължителния обхват 
съобразно изикванията на ЗУТ, в т.ч.: по чл.168, чл.175, чл.176 
и чл.177, ал.1 от ЗУТ.
Трасето на велоалеята е ситуирано успоредно на главния път (с. 
Равда – кръгово кръстовище). Габарита на велоалеята ще бъде 1.20 
м., ограничена от двете страни с градински бордюри 50/16/8 и 
банкети по 0.30 см.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:
Място на извършване
на територията на община Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
- Участниците трябва да са лицензирани за изв. на дейностите, 
предмет на общ. поръчка и да представят заверено копие от Лиценз 
за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и 
реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ. Срока на валидност 
на лиценза трябва да е не по- малък от срока на изпълн. на 
договора. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича 
преди срока за изпълн. на договора, участ. да представи 
декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове.
- Участн. да не са в нарушение на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ 
- представя се декларация свободен текст;
- За уч. да не са налице обстоят. по чл.167, ал.4 от ЗУТ- 
представя се декларация свободен текст.
-Участ. трябва да притежават валидна застр. за „Професионална 
отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора - 
представя се: 
а) заверено копие от застр. за проф. отгов. за 2013 г., 
покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба 
за условията и реда за задължит. застр. в проектир. и строит.
б) декларация, подписана от представл. уч. със задължението за 
осигуряване на такава застр. за целия срок на договора;

Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:
- Данни за лицето, което прави предложението;
-  Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, 
посочени в настоящата покана, вкл. изискуемите доказателствени 
документи
- Ценово предложение, представляващо предложен процент от 
строителната стойност на обекта;
- Срок на валидност на предложението - посочен в календарни дни;
- 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
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Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/07/2013 дд/мм/гггг Час: 16:30

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 отстранен от участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от 
горните изисквания. Офертата се представя в запечатан 
непрозрачен плик в сградата на Община Несебър,ул. "Еделвайс" 
№10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към 
отдел "Инвестиционна политика".

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/07/2013 дд/мм/гггг
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