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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

А0 П
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА И Н Ф О Р М А Ц И Я
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400345 от дата 30/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
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

Телефон
Място/места за контакт
0417 8 1 2 3 5
Дирекция Обществени поръчки
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Димитров
Факс
E-mail
0417 8 2 2 8 0
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://obshtina.radnevo.net
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://obshtina.radnevo.net
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Щ Строителство

•Доставки

Услуги

Кратко описание
„Поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено
ползване при зимни условия /снегопочистване и опесъчяване/ в
населените места на територията на Община Раднево за
експлоатационния сезон 2013/2014г."
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на уличната
мрежа и териториите за обществено ползване в населените места на
територията на Община Раднево, включващи почистване от сняг и
лед и третиране против заледяване на настилките и съоръженията.
Обща улична мрежа в населените места на територията на Община
Раднево е подробно описана в указанията на Възложителя към
настоящата покана. Прогнозната стойност е до 60000,00лв. без ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000 Валута: BGN
Място на извършване
населените места на територията на Община Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
При изпълнението на поръчката следва да се спазват ПРАВИЛА за
организацията, подготовката и провеждането на зимното поддържане
на улична мрежа Приложение № 1 към указанията.
Офертата на всеки участник съдържа: Плик А - „Техническа оферта"
1. Техническото предложение със списък на приложените
документи /по образец - Приложение № 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 едноличен търговец-заверен с подпис и печат; 3.
Административни сведения / по образец - Приложение № 3/; 4.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /по образец Приложение № 4/; 5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП / по
образец - Приложение № 5/; б. Декларация за участие на
подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на
тяхното участие / по образец - Приложение № 6/; Забележка:
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5 и 6 от ЗОП се представят
за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно
вида и дела на тяхното участие. 7. Образец на декларация за
съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с
представителни функции) за участие в обществената поръчка /по
образец - Приложение № 7/; 8. Декларация, че участникът е
запознат и приема клаузите на проекто - договора /по образец Приложение № 8/ 9. Списък на изпълнени договори, включващ
минимум 2 (два) договора, с предмет зимно
поддържане/снегопочистване и опясъчаване/, за последните три
години, към датата, определена като краен срок за подаване на
оферти, като са посочени стойности, период на изпълнение и
възложители/по образец - приложение № 9/; 10. Препоръки за добро
изпълнение на договорите, включени в списъка на изпълнените
договори по т.9.; 11. Справка за разполаганите от участника база
на територията на Община Раднево. Участника трябва да разполага
задължително с 1 (една) база за престой на техниката и за
съхранение и складиране на необходимия пясък. Удостоверявя се с
документ за собственост или договор за наем/ - /по образец Приложение № 10/; 12. Списък на собствена/наета механизация и
техника за изпълнение на поръчката/удостоверено с документ за
собственост или договор за наем/, Списък на средства за
комуникация; /по образец - Приложение № 11/. Всички документи
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следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна пластмасова или
картонена папка формат А4 и подредени по реда, по който се
изискват.
Плик Б, с надпис "Предлагана цена", в който е поставена Ценовата
оферта /по образец Приложение № 12/. Представя се в отделен
запечатан плик. Цената следва да се предложи в лева без ДДС.
Предлаганата цена трябва да включва всички разходи, свързани с
изпълнение на поръчката. Участниците предлагат единична цена без
ДДС на 1 км. в двете посоки, за снегопочистване и за
опесъчаване. Пределните цени, с които трябва да се съобразява
всеки участник са:
- цена за 1 км. снегопочистване в двете посоки - до 47,00лв. без
ДДС;
- цена за 1 км. опесъчаване в двете посоки - до 73,00лв. без
ДДС.
Критерий за възлагане
Е най-ниска цена
Q икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Оценяването се извършва по следната формула: ФП =Ц1 х80%+Ц2
х20%, където:
- Ц1- предлагана ед. цена на снегопочистване на 1 км в двете
посоки - с коефициент на тежест 80 %;
- Ц2 - предлагана ед. цена на опесъчаване на 1 км в двете посоки
- с коефициент на тежест 20%;
Оценка за предложена цена за снегопочистване - Ц1, Ц1 = (найниска предложена цена / предложена цена от участника) х Ю О
Оценка за предложена цена за опесъчаване - Ц2; Ц2 = (най-ниска
предложена цена / предложена цена от кандидата)х 100
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/11/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не К

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в
официалния сайт на Община Раднево: http//www.radnevo.acstre.com,
в основното меню "Профил на купувача": Офертата трябва да бъде
адресирана до Община Раденво, ул. Митьо Станев № 1. Пликът с
офертата трябва да е представен (изпратен) от участника или от
упълномощено от него лице, лично или с пощенска(куриерска)
пратка с обратна разписка на горепосочения адрес до
07 .11.2013г., 17,00ч. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката:
„Поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено
ползване при зимни условия /снегопочистване и опесъчяване/ в
населените места на територията на Община Раднево за
експлоатационния сезон 2013/2014г."

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/11/2013 дд/мм/гггг
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