
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: 5531 от дата 07/10/2015

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/1483,10909

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване 
на „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа 
за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90620000

Доп. предмети 90630000
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Партида: 00057 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност

(в цифри): 34000   Валута: BGN

Място на извършване

община Твърдица код NUTS:  

BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
Кандидатът или участникът да притежават собствена техника, за 
което да представи заверено копие на талон или договор за наем, 
за експлотационен зимен сезон 2015-2016 г. обхващаш периода на 
поръчката. 
Да притежава минимум следната техника - опесъчител с гребло - 2 
бр.; трактор с мощност над 100 к.с. – 1 бр.; верижен трактор – 1 
бр.; снегорин – 2 бр.; товарачна машина – 1 бр.

Критерий за определяне на изпълнител: най-ниска цена

Срок на валидност на офертата – най-малко 90 (деветдесет) дни

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата 
или от упълномощен негов представител. Върху плика кандидатът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. Офертата се предава комплектована със следните 
документи:
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от кандидата.
1. Приложение № 1 - Административни сведения
2. Заверени копия от кандидата на документи за регистрация –
съдебна регистрация на фирмата или единен идентификационен 
номер, съгласно чл. 23 от ЗТР.
3. Заверено копие от кандидата на документ за регистрация  на 
фирмата по ДДС или декларация, че същата не е регистрирана.
4. Приложение № 2 – Декларация за наличие на техническо 
оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 
поръчката.
5. Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1,4 и 5 и ал. 5 от 
ЗОП.
6. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата.
7. Приложение № 5 – Декларация за приемане на условията на 
проекта на договора
8. Приложение № 6 – Списък на лицата, които ще отговарят за 
изпълнението на поръчката.
9. Приложение № 7 – Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката.
10.Приложение № 8 – Декларация от участника за участие на 
подизпълнител.
11. Приложение № 9 – Ценова оферта.
12. Приложение № 10 – Проект на договор - Не попълнен, подписан 
и подпечатан на всяка страница договор по образец.
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Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/10/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Отварянето на офертте е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще се отворят 
на 19.10.2015 г. (понеделник) в 10,00 часа в заседателната 
залана на община Твърдица.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 16/10/2015 дд/мм/гггг
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