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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: 2400-139 от дата 21/01/2016

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 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
092 627412; 092 624581

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Полина Кръстева - Гл. юрисконсулт, за въпроси по процедурата и 

инж. Стефан Стефанов - Гл. експерт УМ, за въпроси по 

техническата част

E-mail Факс
obshtinavr@b-trust.org 092 623061

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
Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и 

безопасност на движението за нуждите на Община Враца за 2016 г.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34928470

Доп. предмети 34996100

34928450

34928110
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34928220

34928472

34928430

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на стандартни 

и нестандартни пътни знаци, стълбове и скрепителни елементи към 

тях, тръбно-решетъчни парапети, антипаркинг съоръжения, конуси 

със светлоотразители, светофари и резервни части за тях. 

Посочената стойност е без ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 29167   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Враца код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. При изпълнение на доставките, предмет на поръчката, 

Изпълнителят се задължава: 

- Да изпълни качествено и в срок договорените доставки, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата 

спецификация и предложеното в офертата, при спазване на всички 

действащи в Република България нормативни актове, правила и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

- Да достави заявените количества и вид изделия на мястото на 

доставяне и да представи всички необходими документи, както и 

сертификати, удостоверяващи качеството и произхода на 

доставените стоки.

- Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на 

некачествени или несъответствуващи на предложението му стоки, 

неудовлетворяващи изискванията на Възложителя, както и 

нарушаващи посочените в нормативната уредба изисквания и др., 

съгласно проекта на договора (Приложение № 3) и Техническата 

спецификация (Приложение № 4).

2. Минималните изисквания за техническите възможности на 

участниците:

2.1. Участниците следва да имат въведена система за управление 

на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 (или 

еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на поръчката. 

За доказване на това обстоятелство се посочва публичния 

регистър, който съдържа тази информация или се представя 

заверено копие от валиден сертификат.

2.2. През последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно 

изпълнени минимум 3 (три) доставки, които са еднаква или сходни 

с предмета на обществената поръчка (доставка на пътни знаци 

и/или материали/изделия по организация и безопасност на 

движението по пътищата).

Към списъка на доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 

5) се представят и доказателства за извършените доставки.

Важно! Доказателствата за извършените доставки се предоставят 

под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
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който е публикувана информация за доставката. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 03/02/2016 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:

1. Пълен достъп до Публичната покана и приложенията към нея е 

предоставен на официалната интернет страница на Община Враца - 

www.vratza.bg, раздел „Профил на купувача” (02-2016-002).

2. Неразделна част от Публичната покана са следните приложения:

- Приложение № 1 –  Указания за подготовката на офертата.  

- Приложение № 2 – Образец на оферта.

- Приложение № 3 – Проект на договор.

- Приложение № 4 – Техническа спецификация.

- Приложение № 5 – Списък на доставките, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата 

(образец).

3. Офертите се подават в стая № 61 на Община Враца, от 08:00 –

17:00 ч., всеки работен ден. Офертата следва да се представи в 

запечатан непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е 

необходимо да се посочи: наименование на поръчката, 

идентификационния й номер, името на подателя, както и точен 

адрес, телефон, факс и е-mail за връзка. 

4. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.02.2016 г. от 

10:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца. Лицата по чл. 

68, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват на отварянето на офертите.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 02/02/2016 дд/мм/гггг
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