
Партида: 00057 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00057

Поделение: община

Изходящ номер: 2783 от дата 20/05/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
община Твърдица

Адрес
пл. Свобода № 1

Град Пощенски код Страна
Твърдица 8890 Р България

Място/места за контакт Телефон
община Твърдица 0454 42311

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Атанас Христов Атанасов

E-mail Факс
oba_tv@abv.bg 0454 44049

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.tvarditsa.org/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10659

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Ремонтни работи на покривна конструкция на сградата на читалище 
„Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица“

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45260000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техническата спецификацияа и количествената сметка, 
които са част от приложението към Публичната покана

Прогнозна стойност

(в цифри): 35000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Шивачево, общиноа Твърдица код NUTS:  

BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Срок на договора: Срокът за изпълнение на строителните и 
монтажни работи не следва да е повече от 45 (четиридесет и пет) 
календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на 
протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Срокът за 
изпълнение изтича на датата на съставяне на протокол за приемане 
на изпълнените СМР. 
2.Гаранционни срокове: Нормалното функциониране и ползване на 
обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането 
му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне 
на минимални гаранционни срокове. Последните следва да бъдат 
съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и обекти. 
3.Място на изпълнение на поръчката: Място на изпълнение на 
поръчката: Сградата на читалище „Просвета 1898“, гр. Шивачево, 
община Твърдица
4.Начин на изпълнение на поръчката: Изпълнението на строително-
монтажните работи, предвидени в количествено–стойностната сметка 
към договора за строителство, се доказват с протокол за 
установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални 
видове и количества работи (акт обр. 19), придружен със 
сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, 
гаранционни карти и др., подписани от Изпълнителя и представител 
на Възложителя.
Окончателното приемане на извършените СМР се извършва със 
съставяне на окончателен констативен протокол за установяване 
годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, 
подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя. 
Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на 
настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация – Раздел II от 
настоящата документация

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 29/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, 
Общинска администрация Твърдица съобщава на заинтересованите 
лица, че отварянето на ценовите оферти от процедурата на 
обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на покривна 
конструкция на сградата на читалище „Просвета 1898“, гр. 
Шивачево, община Твърдица“ ще бъде на 01 юни 2015 год. 
(понеделник) от 10,00 часа в заседателна зала на Община 
Твърдица.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 29/05/2015 дд/мм/гггг
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