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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: 00814

Поделение: ________

Изходящ номер: 2400-2247 от дата 16/12/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Община Враца

Адрес
ул. Стефанаки Савов № 6

Град Пощенски код Страна
Враца 3000 Р. България

Място/места за контакт Телефон
Община Враца 092 623061

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Розалина Георгиева

E-mail Факс
rozalinageorgieva@b-trust.org

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.vratza.bg

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

поканата):

http://www.vratza.bg/?category=18

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Обслужване на обект Разтоварище за строителни и неопасни 

производствени отпадъци п.и. 12259.153.4 в м. Орешака, землището 

на гр. Враца

- механизирано разриване на строителни отпадъци, не опасни 

производствени отпадъци и земни маси;

- контрол и отчетност на количествата входящи отпадъци;

- организиране на дейности за предпазване на депото от пожари;

- предпазване на съседните имоти от нерегламентирано изхвърляне 

на отпадъци.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90530000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Механизирано разриване на строителни и не опасни производствени 

отпадъци и земни маси - средно 1300 куб.м/месец

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

п.и. 12259.153.4 в м. Орешака, землището на гр. Враца код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални 

изисквания: да притежават необходимата техника за извършване на 

дейността - мин. 1 бр. булдозер; да осигурят, за своя сметка, 

подходящо помещение за работниците, отговорни за изпълнението на 

поръчката, съобразено с всички нормативни изисквания за 

дейностите, които ще извършват; да осигурят, за своя сметка, 

съоръжения, ограничаващи свободния достъп до разтоварището 

(пропусквателна бариера, на входа, оградни елементи и др.); с 

действията си на обекта да не допускат екологични проблеми; за 

своя сметка да организират дейности за предпазване на депото от 

пожари. Работникът, отговарящ за охраната и организацията на 

работа на обекта трябва да притежава Диплом за завършено средно 

образование. Водачът на предложената специализирана техника, за 

изпълнение на поръчката, трябва да има документ, удостоверяващ 

правото му да управлявя такъв вид техника.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Красирането на офертите по критерий "Най-ниска цена" ще бъде 

извършено на база математическия сбор (С) от предложена "Цена за 

механизирано разриване на отпадъци" – показател 1 (П1), участващ 

с тежест 30% и предложена "Стойност на труда на работника, 

отговорен за охраната и организацията по изпълнение на 

поръчката" – показател 2 (П2), участващ с тежест 70%.  Определя 

се по формулата:  

С=П1*30%+П2*70%

На първо място ще бъде класирана офертата с най-ниска стойност 

на сбора.

Срок за получаване на офертите

Дата: 07/01/2016 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:

Участниците следва да представят в офертата си: 1. Декларация за 

специализираните машини и транспортни средства, с които 

участникът ще изпълнява дейностите предмет на поръчката –

оригинал, по образец; 2. План за работа на обекта – оригинал; 3. 

Анализи на единичните цени – оригинал; 4. Декларация за приемане 

условията на договора – оригинал, по образец.

Образците на офертата и приложенията към нея са публикувани на 

електронната страница на Община Враца, в раздел "Профил на 
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купувача" - 02-2015-101. Оферти се подават в стая № 61, ет.2 в 

сградата на Община Враца, всеки работен ден от 8.00 – до 17.00 

ч.

Отварянето на постъпилите оферти ще бъде на 08.01.2016 г. от 

10:30 часа в Заседателната зала - ет. 2, в сградата на Община 

Враца. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата на Община Враца.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 05/01/2016 дд/мм/гггг
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