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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: [ 3/26.09.2017 г. ] 

  

Възложител: [Община Вършец] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 

Адрес: [гр.Вършец, бул.“България“ № 10] 

Лице за контакт [Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС] 

Телефон: [09527/22-22] 

E-mail: admin_varshetz@mail.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2017 – 
2018 г.“], разделена на две самостоятелно обособени позиции:  
1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец";  
2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 
Вършец". 
  
Кратко описание: Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2017 – 2018 г., 
разделена на две самостоятелно обособени позиции". 
1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец" с обща дължина 
- 100.2 км., включваща населените места: гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, 
с.Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка. 
 
 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община 
Вършец" с обща дължина 28.4 км. Снегопочистването ще се извършва по цялата четвъртокласна 
пътна мрежа, а опесъчаването ще се извършва на път MON 1091 Сопово-Черкаски- границата с 
община Беркавица в участъка от км. 0+000 до км.4+000 /от м.Сопово до началото на с.Черкаски/ 
с дължина 4 км., и в участъка от началото на с.Драганица до центъра на с.Драганица с дължина 1 
км. 

  

Място на извършване: община Вършец и населените места на територията на общината. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 лв.  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец";  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 40 000 лв. 

Номер на обособената позиция: 2 
 
Наименование: 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа 
на община Вършец". 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 30 000 лв. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Няма] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Няма] 

  

Икономическо и финансово състояние: [Няма] 

  

Технически и професионални способности:  
[За изпълнение на обществената поръчка участниците следва да разполагат с необходимата 
специализирана техника - снегопочистващи машини, както и квалифициран персонал за 
изпълнение на услугата, както следва: 
 
За обособена позиция: 1. "Снегопочистване на уличната мрежа на община Вършец",  
участниците следва да разполагат с следната минимална техника: 
1. Специализирана техника, високопроходими камиони и/или трактори - 5 бр., оборудвани с 
специализирана техника за снегопочистване /дъски за сняг/ - 4 бр., за гр.Вършец от които два с 
двойно предаване и 1 брой резервен; 
2. Тежък колесен трактор с двойно предаване за снегопочистване при затруднена бедствена 
зимна обстановка и за невравгичните участъци от уличната мрежа на населените места на 
общината - 1 бр.; 
3. За снегопочистване на населените места в общината специализирана техника, 
високопроходими камиони и/или трактори оборудвани с специализирана техника за 
снегопочистване /дъски за сняг/ описани, както следва: за селата Долна Бела Речка и Горна Бела 
Речка - 1 бр.; за село Горно Озирово 1 бр.; за селата Долно Озирово и с.Стояново - 1 бр.; за село 
Черкаски 1 бр.; за село Драганица - 1 бр. и за с.Спанчевци - 1 бр., както и 1 бр. резервен. 
 
За обособена позиция: 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна 
мрежа на община Вършец". 
1. Специализирана техника, високопроходими камиони и/или трактори оборудвани с 
специализирана техника за снегопочистване /дъски за сняг/ общо 3 бр., от които - 2 бр. основни  
и 1 бр. резервен; 
2. Тежък колесен трактор с двойно предаване за снегопочистване при затруднена бедствена 
зимна обстановка и за невравгичните участъци -  1 бр. 
3. Специализирана техника за машинно опесъчаване минимум - 2 бр., от които 1 бр. основен и 1 
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бр. резервен. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [05.10.2017 г. ]                     Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [06.12.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [06.10.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [10.00 ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: [……] 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

     При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
Възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.Всеки участник в поръчката за 
възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.Лице, което участва 
в обединение, или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 
самостоятелна оферта.В настоящата поръчка за възлагане, едно физически или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 
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     За участие в обществената поръчка заинтересованите лица подават оферти които включват: 
     1.Оферта- попълва се и се представя приложения образец. 
     2.Документ за упълномощаване- когато лицето,което подава офертата, не е законният 
представител на участника. 
     3.При участник-  обединение, което не е юридическо лице- копие от документ, от който е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка: 
     -правата и задълженията на участниците в обединението; 
     - разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
     - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо; 
     4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП; 
     5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП; 
     6.Декларация за съгласие  за участие като подизпълнител; 
     7.Декларация за техническото оборудване; 
     8.Списък на персонала; 
     9.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договор; 
     10.Декларация за срока на валидност на офертата; 
     11.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,когато е 
приложимо. 
      12. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.107, т.4, по ЗОП. 
      13.Техническо предложение; 
      14.Ценово предложение; 
      15. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 
последните 3 /три/ години считано от датата на подаване на офертата. 
      16. Декларация по чл. 3, т.8 от Закона за икономически и финансови отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лицаи техните действителни собственици от участника/подизпълнител. 
      17. Декларация по чл.4 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лицаи техните 
действителни собственици от участника/подизпълнител. 
      18. Декларация по смисъла на чл.54, ал. 2 от ЗОП. 
     Всички образци на документи, свързани с поръчката са представени в Профила на купувача 
на Интернет страницата на общината. 
     Всички документи се поставят в непрозрачна опаковка, върху която се изписва: 
     До Община Вършец,  
     гр.Вършец 3540 
     община Вършец 
     област Монтана 
     бул.“България“ № 10. 
      За участие в  обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, по реда на глава 
Двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 
2017 – 2018 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. "Снегопочистване на 
уличната мрежа в населените места на община Вършец"; 2. "Снегопочистване и частично 
опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец". 
Върху опаковката /плика/ се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
лице за контакт, телефон, факс и e-mail.  
Офертата се подава в деловодството на община Вършец до 17.00ч. на 05.10.2017 г. 
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 

Дата: 26.09.2017 г. 
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Възложител 
Трите имена:  инж. Иван Михайлов Лазаров …………………… 
                                                                              (Подпис и печат) 

Длъжност: Кмет на община Вършец 

 


