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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 1   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 18/10/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-1447 от дата 11/10/2019
Коментар на възложителя:
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 
поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и по реда на 
Глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с 
предмет: "Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 –
2020 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".

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул.България № 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев 00359 095272222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg 00359 095272323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.varshets.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
70000Предмет на поръчката

„Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2019 - 2020 г., 
разделена на две самостоятелно обособени позиции", както следва:
Обособена позиция № 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.
Обособена позиция № 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 
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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.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90620000

Доп. предмети 90630000

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 28/10/2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV

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

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
Подадените оферти ще бъдат отворени и разгледани на 29.10.2019  г. от 
11.00 ч., в сградата на община Вършец с адрес: гр.Вършец, 
бул."България" № 10, ет.4, кабинет 405 от комисия определена от ВрИД 
Кмета на община Вършец. При отваряне на офертите могат да присъстват 
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 18/10/2019 дд/мм/гггг
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