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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: 00850

Поделение: община Вършец

Изходящ номер: 3300-290 от дата 26/06/2014

Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на глава "Осем а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
"Ремонт общински път MON 3096 гр. Вършец хижа Бялата вода и 
ремонт на асфалтовите настилки на ул."Република", ул."Харалампи 
Генчев" и ул."Хисаря" в гр.Вършец".

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Димитров Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.varshets.bg.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.varshets.bg.

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Обществената поръчка включва изкърпване на трошено каменна 
настилка, изкърпване с асфалтобетонна смес с дебелина 4 см. и 6 
см. и преасфалтиране на част от общински път MON 3096 гр. Вършец 
до хижа Бялата вода и ремонт включващ изкърпване на част от 
ул."Република" и изкърпване и преасфалтиране на ул."Харалампи 
Генчев" и изкърпване на трошенокаменна настилка на част от 
уличното платно, изкърпване с асфалтобетонова настилка с плътна 
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смес и преасфалтиране на ул."Хисаря" в гр.Вършец.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45233142

Доп. предмети 45233252

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Обема на строително-монтажните работи /СМР/ за изпълнение на 
обществената поръчка е на обща стойностдо 209729 лв. без  ДДС, 
описан по обекти, както следва:
1. Ремонт на общински път MON 3096 гр. Вършец до хижа Бялата 
вода до 123895.83 лв., без ДДС;
2. Ремонт на ул."Република“ до 14 166.66 лв., без ДДС;
3. Ремонт на ул."Харалампи Генчев" в гр.Вършец 30 000 лв., без 
ДДС;
4. Ремонт на ул."Хисаря" в гр.Вършец до 41666.66 лв., без ДДС;

Прогнозна стойност

(в цифри): 209729   Валута: BGN

Място на извършване

гр.Вършец, община Вършец, област Монтана код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на обществената поръчка кандидатите следва да 
отговарят на следните минимални изисквания:
1. Да имат общ оборот не по - малко от 1 500 000 лв. през 
последните 3 /три/ календарни години 2011, 2012, 2013г.
2. Да имат оборот от изпълнени подобни обекти не по малко от 390 
000 лв. през последните 3 /три/ календарни години 2011, 2012, 
2013г.
3. Да притежават действаща застраховка “Професионална 
отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
4. Да имат собствена или наета асфалтова база;
5. Да са регистрирани в Камарата на строителите за обекти от 
II /втора група/, 1 /първа кътегория/.
6. През последните 3 /три/ календарни години да имат миниму три 
изпълнени подобни обекта попадащи в обхвата на строежи от     от 
II /втора група/, 1 /първа кътегория/.
7. Участика да  е оценен и сертифициран съгласно изискванията на  
стандартите  ISO 9001 за Система за управление на качеството в 
строителството, ISO 14001 за Система за управление по околна 
среда и  OHSAS 18001 за Система за управление на здравословните 
и безопасни условия на труд в строителството. 
8. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 
от ЗОП
9. Да представи оферта с срок на валидност не по-малко от 
90 /деветдесет/ календарни дни.
10. Да подаде оферта за участие в процедурата в указания в 
настоящата публична покана срок придружена с изискващите се от 
възложителя документи описани, както следва:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника;
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- Ценова оферта;
- Техническа оферта;
- Решение за регистрация на участника. /Заверено «Вярно с 
оригинала»/, когато е приложимо;
- Удостоверение за актуално състояние или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър;
- Действаща застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ;
- Документи доказващи наличието на собствена или наета асфалтова 
база;
- Докуманти доказващи вписването в Камарата на строителите за 
обекти от II /втора група/, 1 /първа кътегория/.
- Списък на изпълнените подобни обекти през последните 3 /три/ 
календарни години /2011, 2012, 2013 г./ обекти попадащи в 
обхвата на строежи от II /втора група/, 1 /първа 
кътегория/. /Под подобни обекти да се разбира ремонт на пътища 
включващо изкърпване и преасфалтиране/.
- Финансови данни за участника за последните 3 /три/ календарни 
години 2011, 2012 и 2013 г.
- Списък на персонала предвиден за изпълнение на обществената 
поръчка;
- Декларация по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от Закона за обществените 
поръчки;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените 
поръчки;
- Списък на техническото оборудване и строителните машини 
предвидени за изпълнение на обществената поръчка; 
- Декларация за приемане клаузите на проекта на договора;
- Проект на договор, подписан и подпечатан с данните на 
участника.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Цена за изкърпване и преасфалтиране за 1 кв.м. - 40 %
2. Срок за изпълнение на поръчката - 30 %.
3. Гаранционен срок на извършените СМР - 30 %.

Срок за получаване на офертите

Дата: 04/07/2014 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:

Образците на документацията за участие в процедурата са качени 
на сайта на община Вършец - www.varshets.bg и са достъпни за 
всички кандидат - участници.
Подадените оферти ще бъдат отворени, разгледани и оценени от 
длъжностни лица определени от възложителя.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 03/07/2014 дд/мм/гггг
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