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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00016
Поделение: Община Априлци
Изходящ номер: 230 от дата 10/02/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Априлци
Адрес
обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 109
Град
Пощенски код
Априлци
5641

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
06958 2222
06958 2222
Лице за контакти
Станислава Нанкова - Директор на дирекция "УТОСЕ"; Марко Пенов гл. експерт "Общинска собственост"
Електронна поща
Факс
apriltsi1976@abv.bg
06958 2285
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.obshtina-apriltsi.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-53800016_2015_0001.html
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
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Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Избор на изпълнител за СМР за обект „Изграждане на игрище за
мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на
населението до спортни услуги”
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Категория услуга No
Изграждане
Покупка
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
услуги 1-27, моля вижте
изпълнение
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка на изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
град Априлци
код NUTS: BG315

код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

код NUTS:
Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
УНП: eeb7eb61-8bcb-4bb9-887f-f71285b73065
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Срок в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на игрище
за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на
населението до спортни услуги. Игрището за мини – футбол в
община Априлци ще бъде с размери 40, 5 /20,5 м. включително
фундамента на оградата. Настилката на игрището се предвижда да
се изпълни от изкуствена трева върху предварително подготвена и
подравнена основа с изпълнен дренаж съгласно подробно описание
на пластовете в проекта. Игралното поле е с размери 35/ 17 м.,
като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане,
където ще се ситуират няколко пейки за зрители, съответно по 1,5
м. по двете дълги страни и по 2,5 м. по късите страни.
Игрището ще се огради с ажурна ограда с височина 2,2 м.,
съставена от модулни пана със стойки от стоманени тръби ф 60/
3,5 мм. и плетена метална мрежа с деб. 3 мм. с PVC покритие.
Предвижда се двукрила входна врата с размери 180/ 215 см. С
брава за заключване, полимерно боядисана. Към игрището се
предвиждат и две футболни врати с размери 300/ 100/ 200 см. ,
разположени в средата по двете му къси страни.
За обезопасяване на високите топки е предвидена и предпазна
полиетиленова мрежа, която ще се монтира над височина 2.2 м.
посредством стоманени въжета за обтегачи, захваната през няколко
модулни полета с метални пръти, замонолитени върху стойките.
Стойките, държащи оградните пана, се монтират в отвори, оформени
с чакащи PVC тръби, положени в кофража, в които се излива
циментово мляко след вертикализирането им. През 2 – 4 модулни
пана се монтират противоветрови наклонени пръти със същото
сечение като на стойките.
Ажурната ограда се монтира върху предварително подготвен ивичен
фундамент, изпълнен от стоманобетон.
Оформянето на основата под игрището ще стане, като се отнеме
машинно необходимия за целия детайл пласт от нивото на
съществуващия терен и се положат последователно показаните в
детайла на чертежа от техническия проект пластове, добре
уплътнени и трамбовани през 20 см. Височина. Най – отдолу при
подготовката на леглото се предвижда да се изпълнят улеи за
отвеждане на водата – 2 бр., разположени в посока по дължина на
терена и на разстояние по ¼ от страничните къси страни, като
площта между и встрани от тях се оформи с напречен наклон 0,05 %
по късата страна.
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
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ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
1. Машинен масов изкоп при нормални условия на отвал куб.м. 640;
2. Тесен изкоп за ивична стоманобетонова основа на ограда средна дълбочина 0,8 м, ширина 0,4 м. куб.м 38.00
3. Извозване на земни маси на разрешено разтоварище куб. м 640
4. Подравняване на земно легло /тънък изкоп/ и профилиране на
леглото с наклон 0,5% по късата страна, двустранно м2 800
5. Кофраж за бетонова основа за ограда – средна дълбочина 0.80
м., ширина 0.25 м. м2 195.00
6. Бетон клас 612,5 за стоманобетонова основа за ограда куб. м.
24.00
7. Доставка и монтаж на дренажни събиратели Ф 160. за футболно
игрищем 80.00
8. Доставка и монтаж на чакащи тръби за оградна система ф 80 ПВЦ
с Н= 50 см.М 24.00
9. Доставка и монтаж армировка за бетонов борд на ограда и
стълбове -стом. А1- ф 6,5мм кг 650.00
10. Трошено каменна настилка 1ви слой фракция с размер 4 - 80 мм
куб. м. 400.00
11. Трошено каменна настилка 2ри слой фракция с размер 0-15 мм
- куб.м. 125.00
12. Насипване каменен пясък за заклинване и фино подравняване куб. м. 45.00
13. Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр/кв.м. м2 880.00
14. Доставка изкуствена трева 40 - 50 мм –материал 100%
полиестер, висока износоустойчивост, противоподхлъзв. св ва м2
800.00
15. Цоставка на сух кварцов пясък 0,4 - 0,8 мм тон 17.00
16. Гумени гранули - черни - за пълнеж на изкуствената трева тон 8.50
17. Полиуретанаво лепило за подлепяне на изкуствена трева - кг
152.00
18. Залепваща лента 30 см - за монтаж на изкуствена трева м. л.
500.00
19. Полагане на изкуствена трева с очертаване и оразмеряване Футболно игрище м 2 800.00
20. Машинно нанасяне на кварцов пясък и гумени гранули м 2
800.00
21. Монтаж оградна система с височина Н 2.2 м , стоманени тръби
ф 60/3,5 мм , плетена метална мрежаЗ мм с ПВЦ покритие Н 2 м
м.л. 120.00
22. Доставка и монтаж на врати за минифутбол - р-ри 300x200x100
с полиестерна мрежа ф6мм бр. 2.00
УНП: eeb7eb61-8bcb-4bb9-887f-f71285b73065
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23. Доставка и монтаж предпазна полиетиленова мрежа за монтаж
над 2.20 м., растер 10/10см, 3 мм, Н =2 м - м. л. 120
24. Доставка и монтаж входна врата със заключване, полимерно
боядисана 180/215 см Бр. 1.00
25. Доставка и монтаж на пейки, без облегалка бр. 8.00
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 85169.40 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни 90 (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие
на стойност 851,69 лв. /осемстотин петдесет и един лева и 69
ст./, в една от следните, избрани от него форми:
•Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на
гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по
банков път по сметка на Възложителя:
„Обединена българска банка” АД, клон Априлци
IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10
BIC: UBBSBGSF
•Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да
бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло
или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане,
подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на
гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията
за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на
офертите.
Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли у
него, на:
•отстранените участници - в срок от 5 работни дни след изтичане
на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител;
•класираните на първо и второ място участници - след сключване
на договора за обществена поръчка;
УНП: eeb7eb61-8bcb-4bb9-887f-f71285b73065
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•останалите участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на
срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител.
В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на
обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за
участие на всички участници в срок от 5 работни дни след
изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато
участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:
•оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на
офертите;
•е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществената поръчка.
При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка
Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение
в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева,
в една от следните, избрана от него форми:
•Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на
гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе
по банков път по сметка на Възложителя:
„Обединена българска банка” АД, клон Априлци,
IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10
BIC: UBBSBGSF
•Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да
бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло
или на части. Същата следва да съдържа задължение на банкатагарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане,
подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на
гаранцията са за сметка на Участника.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на
обществена поръчка.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което
не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Финансирането се осъществява по сключен между ДФ "Земеделие",
МИГ "Троян и Априлци" и Община Априлци договор № 33/3/3211210 от
08.08.2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 4.1 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013
г., подкрепени от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по
договора. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на
договора и представяне на фактура и запис на заповед.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в срокове и условия по
реда на ПМС 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за
отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет
за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени
проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода
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2007 - 2013 г. Възложителят подава Заявка за безлихвен заем до
ДФЗ – РА след цялостното изпълнение на предмета на обществената
поръчка.Преведените авансово средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но
неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и
неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на
възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.При подписване на договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Запис на заповед на
стойност, равна на стойността на получения аванс, с която се
задължава без протест да заплати сумата по авансовото плащане
при условие, че виновно не спази срока на договора. Преди всяко
едно плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и
проверка по места на изпълнение за удостоверяване извършването
на заявените за плащане работи, като всяка документална проверка
и проверка на място се документира с протокол.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

Да

Не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника или упълномощен от него представител (Образец № 1);
2. Представяне на участника (Образец № 2);
3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът
не се представлява от лицата, които го представляват по закон);
4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият;
5. Споразумение за създаване на обединение за участие в
обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не
е юридическо лице;
6. Декларация за по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените
поръчки (Образец № 3);
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55,
ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8,
т. 2 от ЗОП (Образец № 4);
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец
№ 5) ;
9. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане
или банкова
гаранция) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка
под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на
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Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано
„Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2015-0001.
Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания
и условия към гаранциите” от настоящите указания;
10. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация
В случай, че някои от исканите документи се отнасят за
обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията към датата на представяне на офертата, участниците
могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, 4 и 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Няма
Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
а) Списък по чл. 51, ал.1, т.2
от ЗОП (Образец № 6);
б) Декларация – списък на
служителите/експертите, които
участникът ще използва за
изпълнение на обществената
поръчка (Образец № 7);
в) Декларация по чл. 51а от ЗОП
за ангажираност на експерт
(Образец № 8) – когато е
приложимо
г) Декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал.
4 от ЗОП (Образец № 9);
д) Заверено копие на
Удостоверение за вписване в
Централния професионален
регистър на строителя към
Строителната камара за
изпълнение на първа група
строежи от V (пета) категория,
съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.5.1
от Правилника за реда за
вписване и водене на ЦПРС или
от по – висока категория
строежи.
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Минимални изисквания (когато е
приложимо):
•Участникът следва да е
изпълнил най – малко 3 (три)
обекта с подобен предмет на
този на обществената поръчка за
последните 5 (пет) години.
Доказателство за изпълнение на
това изискване е представянето
на Списък на строителството с
предмет „Строителство и/или
ремонт на спортни площадки,
центрове и др. спортни
съоръжения“, изпълнени през
последните 5 години, с посочени
публични регистри, в които се
съдържа информация за обектите,
придружен от удостоверения за
добро изпълнение, копия на
документи, удостоверяващи
изпълнението, вида и обема на
изпълнените СМР;
•Участникът следва да е вписан
в Централния професионален
регистър на строителя към
Строителната камара за
изпълнение на първа група
строежи от V (пета) категория,
съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.5.1
от Правилника за реда за
вписване и водене на ЦПРС или
от по – висока категория
строежи.
Като доказателство участникът
представя заверено копие на
сертификата.;
•Участникът следва да разполага
с подходящ инженерно –
технически състав, определен за
8

Партида: 00016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

изпълнение на строителството на
обекта, който да съдържа
ръководител на обекта,
отговорник по контрола на
качеството и координатор по
безопасност и здраве.
Като доказателство за
изпълнението на това изискване
участникът прилага Списък на
техническите лица, придружен от
копия на дипломи и сертификати.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да

Не

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Има вече избрани кандидати:
Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:
Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:
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IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Не
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Да
Не
Ако да, посочете къде:
Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 23/03/2015 дд/мм/гггг
Час: 16:30
Платими документи
Да
Не
Ако да, цена (в цифри): 7 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата
на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя:
Банкова сметка (IBAN): BG 84 UBBS 80 02 84 41 10 48 10;
Банков код (BIC): UBBSBGSF;
Код за вид плащане: 44 70 00
Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 23/03/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
УНП: eeb7eb61-8bcb-4bb9-887f-f71285b73065
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процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24/03/2015 дд/мм/гггг
Час: 10:00
Място (когато е приложимо): сградата на Община Априлци
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да
Не
е приложимо)
Отваянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представителите на средствата за масово осведомяване и
други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
Да
Не
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Финансирането се осъществява по сключен между ДФ "Земеделие",
МИГ "Троян и Априлци" и Община Априлци договор № 33/3/3211210 от
08.08.2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 4.1 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013
г., подкрепени от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000
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Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Община Априлци
Адрес
кв. "Център", ул. "Васил Левски" № 109
Град
Пощенски код
Държава
Априлци
5641
Република
България
Телефон
06958 2222
Електронна поща
Факс
apriltsi1976@abv.bg
06958 2285
Интернет адрес (URL):
http://www.obshtina-apriltsi.com/
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 10/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град
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Държава
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Телефон

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
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