
Партида: 00195 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00195

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-91 от дата 04/04/2016

Коментар на възложителя:
Достъп до документацията е осигурен, чрез публикуването й в 

профила на купувача, посочен по-долу.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Община Айтос

Адрес
ул. Цар Освободител № 3

Град Пощенски код Страна
Айтос 8500 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0558 23572

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ганка Генчева

E-mail Факс
aetos@infotel.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.aitos.org

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

http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Услуги със строителна механизация през 2016г.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50000000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

УНП: 463f7d88-cf12-42fa-a561-18baa53cb429 1
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Място на извършване

община Айтос код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците следва да  притежават/разполагат с необходимата 

техника за осъществяване на поръчката. Минимално количество 

техника (собствена и/или наета) за изпълнение на поръчката:- 

Булдозер верижен- 6 бр.;- Комбиниран багер – 2 бр.;

- Камион с кран – 1 бр.;- Грейдер – 1 бр.;- Влекач за превоз на 

извънгабаритен товар – 1 бр.;- Колесен багер(въртящ) – 1бр.;

- Валяк с вибрация – 2 бр.;- Самосвал – 4 бр.;- Самосвал с 

гондола – 1бр. В това число се включва собствената и/или наета 

техника на участника, както и собствената и/или наета техника на 

подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на 

такива. Заплащането се извършва в български лева, по банков път, 

след представяне и заверяване на Акт обр.19 . Заплащането се 

осъществява след издаване на фактура от страна на изпълнителя.Не 

може да участва в настоящата процедура за възлагане на  

обществената поръчка участник, при когото са налице 

обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП, а именно:

                а) който е осъден с влязла в сила присъда, освен 

ако е реабилитиран, за:престъпление против финансовата, 

данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 

пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 

- 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна 

група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление 

против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 

Наказателния кодекс;  Не може да участва в настоящата обществена 

поръчка участник при когото са налице обстоятелствата по чл.47, 

ал.5 от ЗОП, а именно: при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са 

свързани лица с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация;който е сключил договор с лице 

по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. При сключване на договора класираният на 

първо място участник представя документи, издадени от 

компетентен орган, за удостоверяване на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, т1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата 

по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Отварянето, разглеждането и оценката на получените оферти, ще се 

извърши на 15.04.2016г. от 09:00 часа в стая № 4 на първи етаж в 

административната сграда на община Айтос, ул."Цар Освободител" 
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№3. Заседанието е публично и на него могат да присъстват 

участниците, техните упълномощени представители, средствата за 

масово осведомяване, както и юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 13/04/2016 дд/мм/гггг
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