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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba, e-rop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.bg

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400165 от дата 26/05/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул. "Митьо Станев" № 1
Пощенски код
Град
Раднево
6260

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
0417 82072
Община Раднево
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Георги Русев
E-mail
Факс
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
• Строителство

Д Доставки

Ц^] Услуги

Кратко описание
„Изкореняване на съществуващи храсти, подрязване на съществуващи
храсти, затревяване и озеленяване на реновираните площи на
територията на гр. Раднево. Изграждане на автоматизирана поливна
система в площи на територията на гр. Раднево"
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за
дейностите, предмет на настоящата поръчка е 64758,33 лв.
(шестдесет и четири хиляди, седемстотин, петдесет и осев лева и
ЗЗст.) без ДДС, което е 77710,00 лв. (седемдесет и седем хиляди,
седемстотин и десет лева) с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 64758.33 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Раднево - гр. Стара Загора

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Дейностите включени в обхвата на обществената поръчка следва да
бъдат извършени в съответствие с изискванията на Техническото
задание - Приложение № 1, към настоящата публична покана.
Възложителят е обособил 5 (пет) обекта, в които ще се изгражда
автоматизирана поливна система и 5 (пет) зони за изкореняване на
съществуващи храсти, подрязване на съществуващи такива,
затревяване и озеленяване на реновираните площи. Възложителя
предоставя 5 (пет) броя схеми с обозначаване на зоните с
отразените зелени площи и 5 (пет) броя схеми с обозначени
местата за поливната система.
Срокът за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата
обществена поръчка е до 20 календарни дни от датата на възлагане
от Възложителя.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

• икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 02/06/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не 13

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен
плик в деловодството /стая 204/ на Общинска администрация
Раднево на адрес: 6260 Раднево, ул. "Митьо Станев" № 1, в срока,
определен в Публичната покана. Върху плика участникът следва да
посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес
за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертата
следва да отговоря на изискванията, посочени в настоящата
публична покана и да бъде оформена по приложените към нея
образци, които могат да бъдат намерени на адреса на Възложителя:
obshtina.radnevo.net;
radnevo.acstre.com. Офертата се представя
в запечатан непрозрачен плик, в който се поставят следните
документи: 1.Техническото предложение със списък на приложените
документи - обр. № 2; 2.Копие на документ за регистрация или
единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
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едноличен търговец-заверен с подпис и печат; 3.Административни
сведения - обр. № 3; 4.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
- обр.№ 4; 5.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - обр.№ 5;
б.Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът
предвижда такива и делът на тяхното участие - обр.№ 6; 7 Образец
на декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите
(подписана от лице с представителни функции) за участие в
обществената поръчка - образец № 7; 8.Декларация, че участникът
е запознат и приема клаузите на проекто-договора - обр.№ 8; 9.
Списък на договори за дейности, сходни с предмета на поръчката
през последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.)- обр.№ 9;
10.Референции/препоръки за добро изпълнение на договори за
изпълнение на дейностите; 11.Справка-декларация за екипа от
експерти, отговарящи за изпълнението на дейностите - обр.№ 10;
12.Писмо за оторизация и сертифициране от вносителя на поливната
система за дейността изграждане и доставка на поливни системи заверено от участник; 13.Декларация в свободен текст, че
използваните материали, които ще бъдат вложени в поливната
система са с необходимите качества за този вид поливна
система.Документите, се поставят в отделен плик с наименование
„Техническа оферта". Ценовата оферта - обр.№ 11 се поставя в
отделен запечатан плик „Б", обозначен «Ценова оферта».
Изисквания към офертата - съгласно указанията на Възложителя.
Длъжностните лица отстраняват от участие в обществената поръчка
участник, който:
- е представил изискуемите документи в незапечатан или прозрачен
плик - съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП;
- не е представил някой от необходимите документи, съгласно
изискванията на Възложителя;
- не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в
настоящата публична покана
- чието ценово предложение надвишава посоченият от Възложителя
разполагаем ресурс.
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/06/2014 дц/мм/гггг
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