АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [1132]

Възложител: [Община Априлци]
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00016]
Адрес: [кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Марко Пенов - Гл.експерт Общинска
собственост, обществени поръчки и транспорт]
Телефон: [06958 2222]
E-mail: [apriltsi1976@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[Х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.]
Кратко описание: [Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ
10567.35.59; ПИ 10567.35.57 по КК
Ремонт улица "Ново село" - Априлци, кв. "Ново село"" - от кръстовището с ул. "Търговска" - РТ
3232 до кръстовището с ул."Стадион" - РТ 3246 и до манастира - РТ 3224;
Ремонт улица "Аврам Драганов" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Васил
Левски" - РТ 3182 до кръстовището с ул. "Пашовска" - РТ 3195 - основен ремонт";
Ремонт улица "Нарцис" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Аврам Драганов" РТ 3236 до Йовка Колева - РТ 3234 основен ремонт";
Ремонт улица "Габровница" - Априлци, кв. "Видима" - от кръстовището с ул."Ботев връх" - РТ
2312 до нов участък - РТ 2335 основен ремонт";
Ремонт улица "Маринска" - Априлци, кв. "Видима" - от кръстовището с ул."Младост" - РТ 2316
до гробищен парк - РТ 2323 основен ремонт";
Ремонт улица "Вълко Йонков" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул."Ново село" РТ 3245 до кръстовището с ул. "Еделвайс" - РТ 3259 - основен ремонт";
Ремонт улица "Св. Св. Кирил и Методий" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул.
"Зора" - РТ 1371 до ул. "Стефан Пешев" - РТ 1399 - основен ремонт";
Ремонт улица "Нанко Пачников" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Стара
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планина" - РТ 1390 до кръстовището с ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - РТ 1391 - основен
ремонт";
Ремонт улица "Иглика" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Стара планина" - РТ
1412 до кръстовището с ул. "Пастуханска" - РТ 1409 - основен ремонт";
Ремонт улица "Отдих" - Априлци, кв. "Острец" - от пт 4102 до пт 4103 - основен ремонт";
Ремонт улица "Чуклата" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Хризантема" - РТ
3212 до РТ 3214 - основен ремонт";
Ремонт улица "Хризантема" - Априлци, кв. "Ново село" - от пт 3230 до пт 3224 - текущ ремонт";
Ремонт улица "Стадион" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Ново село" - РТ
3246 до РТ 3249 - основен ремонт";
Ремонт улица "Стоянка Драгановска" - Априлци, кв. "Ново село" - от пт 3307 до пт 3303 - текущ
ремонт";
Ремонт улица "Черни връх" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. - РТ 3318 до РТ
3327 - основен ремонт"]
Място на извършване: [кварталите на град Априлци – Видима, Зла река, Ново село и Острец, и
село Велчево, област Ловеч, Република България]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [191 166,67 лв.]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [
Наименование: [

]

]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [
]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [Не може да се сключи договор за възлагане на
обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от
ЗОП.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участникът трябва да е вписан
в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Втора
група – четвърта категория, съгласно от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
(ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група или еквивалент.]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания към
финансовото и икономическото състояние на участниците в поръчката]
Технически и професионални способности: [През последните 5 (пет) години, считано от
датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство на обекти, с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката“ Възложителят ще приема
изпълнение на строително-монтажни работи по асфалтиране на пътища и улици, изкърпване с
асфалтобетонови смеси и изграждане на съоръжения към тях
В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това
минимално изискване се прилага за обединението като цяло.]
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [08.08.2016 г.]

Час: (чч:мм) [16:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [08.11.2016 г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11.08.2016 г., 11:30 ч.]
Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала на Общински съвет - Априлци,
гр.Априлци, ул."Васил Левски" № 109]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [Участниците трябва да представят:
1.
Опис на представените документи;
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката;
3.
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника
в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните
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правомощия в документа за регистрация.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът
трябва да бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е
регистрирано в РБългария);
Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.
5.
Когато участникът е обединения, които не са юридически лица - следва да представи
копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както
и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
6.
При участници, които предвиждат използването на подизпълнители - следва да посочат
това обстоятелство в Техническото си предложение Ако участникът е декларирал, че ще
използва подизпълнител, то подизпълнителят следва да попълни отделна декларация за съгласие
за участие като подизпълнител също по образец представен в документацията.
7.
Техническо предложение - документа се изготвя по образец на възложителя (Образец
№1), техническото предложение следва да съдържа:
II.
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценово предложениеОбразец № 2. Документът Ценово предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен
плик, като същият се поставя в общата опаковка, заедно с останалите документи изброени погоре.
Проектът на договора, приложен в документацията, не е необходимо да се прилага в офертата,
тъй като участниците декларират, че представляваният от всеки от тях участник ако бъде избран
за изпълнител, ще приеме да сключи договор за възлагане на обществената поръчка при
условията на приложения в документацията проект на договор.
Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и
могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции.
Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф
„Вярно с оригинала”, подпис и печат.]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [22.07.2016 г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Д-р Младен Максимов Пелов]
Длъжност: [Кмет на Община Априлци]
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