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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: 3300-598 от дата 16/10/2014
Коментар на възложителя:
Обществена поръчка, чрез "публична покана" по реда на Глава 
"Осем А" от ЗОП с предмет: Зимно снегопочистване на община 
Вършец за зимен сезон 2014 - 2015г., 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, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 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:
varshets.bg.

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

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2014 - 
2015г., 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.
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 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната 
пътна мрежа на община Вършец" с обща дължина 28.4 км. 
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.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90620000

Доп. предмети 45233141

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
За обособена позиция 1 - прогнозна стойност 30 667 лв. без ДДС.
За обособена позиция 2 - прогнозна стойност 31 833 лв. без ДДС.
Обща прогнозна стойност на обществената поръчка - 75 000 лв. с 
ДДС

Прогнозна стойност
(в цифри): 75000   Валута: BGN

Място на извършване
община Вършец, област Монтана и населените места на общината  
описани, както следва: 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

код NUTS:  
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на обществената поръчка участниците следва да 
ръзполагат 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" участиците следва да ръзполагат с следната 
минимална технка:
1. 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 трактори 
оборудвани с специализирана техника за снегопочистване 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.

За обособена позиция: 2. "Снегопочистване и частично опесъчаване 
на четвъртокласната пътна мрежа на община Вършец".
1. Трактори или високопроходими камиони 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 
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участъци -  1 бр.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 28/10/2014 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:
Всеки участник може да участва по отделно за всяка една от 
обособените позиции или за двете едновременно.
За участие в процедурата и за двете обособени позиции 
участниците следва да изготвят оферта, която да съдържа мининум 
селдните документи:
1) Оферта за участие, с посочен срок на валидност на офертата –
образец 1; 
2) Списък на представените документите в офертата – образец 2; 
3) Административни сведения за участника – образец 3;
4.) Договор за създаване на обединение/консорциум, когато 
участникът е неперсонифицирано такова, съставен в съответствие с 
изискванията на Възложителя – оригинал или нотариално заверено 
копие; Документ, подписан от всички участници в 
обединението/консорциума, в който определят едно лице, което да 
представлява обединението при изпълнението на настоящата 
обществена поръчка – оригинал, в свободна форма; 
5) Декларация от членовете на обединението – образец 4; 
6) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец 5;
7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за 
използване/неизползване на подизпълнители - образец 6; 
8) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - 
образец 7; 
9. Технически възможности на участника:
 9.1) Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 
изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката образец 8;
 9.2) Удостоверения, издадени от получателя на услугата или от 
компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за услугата. 
10) Нотариално пълномощно на лицето, подписало офертата, когато 
участника се представлява от упълномощено лице – в оригинал.
11) Декларация за приемане условията на договора – по образец 9; 
12) Декларация от участника за спазване на условията за участие 
в обществената поръчка –по образец 10. 
13) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - по образец 11. 
14) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП –по образец 12; 
15) Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е 
упълномощено да представлява участника в настоящата процедура 
(тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които 
имат право на това, съгласно документите му за регистрация или 
споразумението, с което се създава обединението – когато 
участника е обединение, което не е юридическо лице) (в 
оригинал);
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II. Предложение за изпълнение на поръчката - Техническа оферта 
по образец № 13;
III. Ценова оферта по образец № 14;

Офертата се подава в голям непрозрачен плик надписан на лицевата 
страна с наименованието на общесвената поръчка и наименованието, 
адрес и телефон за кантакт на подателя. Офертата се подава в 
деловодството на община Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община 
Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, ет.1 в срока за 
подаване на офертите съгласно настоящата публична покана.
/Образците на документите могат да бъдат свалени от сайта на 
община Вършец, www.varshets.bg./.
Офертите на участниците следва да бъдат изготвени съгласно 
изаскванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и да съдържат изискващите 
се документи съгласно настоящата публична покана. 
Минимален срок на валидност на офертата - 30 /тридесет/ 
календарни дни.
Офертите се подават съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 
ЗОП в запечатан непрозрачен плик  в деловодството на община 
Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана до 
17.00ч. на  28.10.2014г.
Получените оферти ще бъдат отворени в 11.00 ч., на 29.10.2014 
г., в Заседеталната зала в сградата на община Вършец с адрес: 
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, 
от комисия определена от възложителя  по реда на чл. 101г, ал. 1 
от ЗОП. 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 
документацията за участие в процедурата на сайта на община 
Вършец - www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 27/10/2014 дд/мм/гггг
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