ДО
„ПЪТПРИБОР” ООД
УЛ.” ДОЙРАН” № 9А
ГРАД СОФИЯ – 1680
Относно: Покана за провеждане на преговори за доставка на опесъчителен материал за
опесъчаване през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г. в Община
Априлци
УВАЖАЕМИ ИНЖ.НИКОЛОВ,
Община Априлци проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публикуване на публична
покана за оферти с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и
улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г.”.
Обществената поръчка бе разделена на четири обособени позиции като под № 4 беше
„Доставка на опесъчителен материал”.
Поради факта, че в организираната поръчка не постъпи нито една подадена
оферта за тази позиция, на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП Ви, каня да проведем
преговори за сключване на договор за доставка на материал за опесъчаване.
За целите на провеждане на преговори моля, представете:
1. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;
2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;
3. 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;
4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване изискванията за
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на
труд;
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 Закона за обществените поръчки;
6. Свидетелство за съдимост на Управителя на дружеството.
При провеждане на преговорите Възложителят цели постигане на следните
договорености:
В оферираната доставна цена да бъдат включени всички необходими разходи за
производството и доставката на материала, представляващ смес от пясък и сол в
съотношение 8 : 1. /пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m3 пясък/.
Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени. Доставката
се извършва до склад на Възложителя.
Прогнозно количество 90 тона, окончателно количество за доставка определено
на база действителните потребности на Възложителя.
Доставка на опесъчителен материал за нуждите на Община Априлци за
извършване на опесъчаване със собствена техника на общината:

 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА

Приложение: Образци на декларации.

С уважение,
БЕНКО ВЪЛЕВ
Кмет на община Априлци

