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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-288 от дата 31/10/2012
Коментар на възложителя:
"Ремонт на насип и пътно съоръжение на км 6 + 700
от общински път с. Смирненски - с. Буковец - с. Одоровци"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град
Пощенски код
Страна
Брусарци
3680
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Бориславова Георгиева
E-mail
Факс
brusartsi_adm@abv.bg
09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.brusartsi.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
"Ремонт на насип и пътно съоръжение на км 6 + 700 от общински
път с. Смирненски - с. Буковец - с. Одоровци".
Обектът, предмет настоящата обществена поръчка е възстановяване
на аварирала пътна варианта и отводнително пътно съоръжение край
с. Буковец и е разположен в югозападната част на община Брусарци
в отсечка от местен - общински път, свързващ с. Буковец, община
Брусарци с републиканската пътна мрежа. Пътната варианта е
изграждана по данни от местни жители преди повече от 30 години.
Тя представлява насипно тяло, което се явява изкуствена преграда
на дълбоко дере, с максимална височина 8 метра и тръбен водосток
- Ф 800.
Ситуационно мястото на аварията се намира в права на пътното
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трасе. Във вертикално отношение мястото на аварията се
локализира в инфлексната (най-ниската) точка на вдлъбната
вертикална крива. Пътните банкети са неподържани, върху тях е
натрупан хумусен матирал и пясък вероятно принесени от зимното
поддържане и естественото им охумусяване. Високите треви,
израснали върху пътните банкети са допринесли допълнително за по
-бързото им охумусяване. По този начин във вертикално отношение
пътните банкети са се оказали на по-висока кота от тази на
настилката. Така в мястото на инфлексията се е образувало нещо
като корито, което е събирало доста дъждовна вода. В определен
момент тази водна маса си е проправила път през земния пътен
банкет и е започнало рушителното и действие. В резултат на това
е предизвикано свличане на откоса на насипа и разрушаване на
пътната настилка.
Не са забелязани външни признаци за свлачищна дейност в региона.
Високият почти 6 метра пътен насип не е съоръжен с водоотвеждащи
съоръжения, които да предпазват банкетите и откосите от
повърхностната ерозия на дъждовните води, което е допълнителна
предпоставка този насип да аварира, както и се е получило.
Ремонтните дейности включени в настоящата поръчка обхващат
възстановяване на разрушения пътен насип, съоръжен с
повърхностно-водоотвеждащи съоръжения – дренажи и италиански
улеи, каскаден тип. Високият насип е обезопасен с висока
стоманена предпазна ограда.
С цел да се заздрави насипа се предвижда уширяване на основата
му, чрез удължаване на съществуващия водостока – Ф 800 от страна
вток с 2 метра, а от страна отток с 4 метра.
Предвижда се хващане и отвеждане на повърхностните води от
пътното платно в каскадните улеи чрез полагане на бордюри 8/16.
При изпълнението на ремонтните работи следва да се спазват
всички изисквания на действащата нормативна база в пътното
строителство.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
45233142

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
-Земни работи – 825 м3;
-Бетонови работи – 13 м3;
-Разваляне асфалтова настилка – 45 м3;
-Разваляне, доставка и полагане, бордюри 8/16 и каскадни улеи –
130 м1;
-Доставка и монтаж единична стоманена предпазна ограда – 100м1;
-Доставка и полагане неплътна смес биндер – 30т.
Прогнозна стойност
(в цифри): 30500 Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на поръчката може да кандидатства всяко физическо
или юридическо лице, или техни обединения, които отговарят на
следните условия:
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1. Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1-3 и
ал. 5 от ЗОП. Участниците попълват съответните декларации,
представени на интернет страницата на Община Брусарци
www.brusartsi.com, в „Профил на купувача“. При участник
юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т.
2 и ал. 5, т. 1 се попълват и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
2. Административни данни;
3. Документ за регистрация на участника и/или удостоверение за
актуално състояние . Юридическите лица и търговците, които не са
регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията
или са регистрирани в съответен регистър на чужда държава,
прилагат документ за регистрация и/или за актуално правно
състояние, издаден от съответния компетентен орган, който според
съответното законодателство официално удостоверява факти и
обстоятелства относно вписването на лицето в съответния
регистър, като за участниците, регистрирани в чужбина,
документът се прилага в официален превод. Съответният документ
трябва да е издаден не по-рано от три месеца от датата на
подаване на офертата в настоящата процедура;
4. Участникът да има валидна застраховка „Професионална
отговорност”, която да има минимално застрахователно покритие за
вида строеж, обект на поръчката, определено съобразно Наредбата
за условията и реда задължително застраховане в проектирането и
строителството.
5. Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от ІІ
група, ІІІ категория, а ако е чуждестранно физическо или
юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на
държавата, в която е установен – чл.3, ал .2 от Закона за
камарата на строителите (ЗКС).
6. Срокът на валидност на подадените оферти трябва да е минимум
90 дни;
7. Кандидатът да има опит в пътното строителство;
8. Поръчката трябва да бъде изпълнена за срок не по-дълъг от 45
календарни дни;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предложена цена за изпълнение, с относителна тежест от 60%.
Срок за изпълнение, с относителна тежест от 40%.
Показателите за оценка са следните:
Ц – получени точки според цената, предложена от кандидата, които
се получават по следната формула: КО = Ц + С, където КО е
комплексната оценка в точки, Ц са точките, получени от участника
според предложената от него цена, а С са точките, получени от
участника, според предложения от него срок за изпълнение.
Точките на участниците се формират по следния начин:
Ц = Цмин/Цуч х 60
Където: Цмин е минимално предложената цена от участник, а Цуч е
цената, предложена от съответния участник в процедурата
С = Смин/Суч х 40
Където: Смин е минимално предложеният срок от участник, а Суч е
срокът, предложен от съответния участник в процедурата
Предложената цена не може да надвишава 30 500 лв. без ДДС.
Срокът се предлага в календарни дни и не може да бъде по-дълъг
от 45 календарни дни.
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При неизпълнение на горните условия съответният участник ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
При изчисленията точките се закръгляват до втория знак след
десетичната запетая. При получаване на еднакъв брой точки от
двама или повече участници, изпълнителят ще бъде определен при
условията на чл. 71, ал. 4 от ЗОП или съответно при условията на
чл. 71, ал. 5 от ЗОП.
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/11/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 11:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението – наименование,
ЕИК, ЕГН (и пълните имена на физическите лица-участници),
Булстат (когато е приложимо), друг идентификационен номер или
код (за чуждестранните лица, когато това е предвидено в
съответното законодателство по месторегистрация), адрес за
кореспонденция и други данни, посочени в поканата и в
документацията за участие;
2. Предложение за изпълнение на поръчката според изискванията на
Възложителя, посочени в поканата, включително и срока, предложен
от участника;
3. Ценово предложение;
4. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-къс
от 90 дни;
5. Заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за
вреди, причинени на други участници в строителството и/или на
трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ;
6. Документите, посочени от Възложителя в поканата относно
обстоятелствата по чл. 47, относно правния статус на кандидатите
и относно доказателствата за квалификацията и опита в изпълнение
на дейности сходни с предмета на поръчката;
7. Заверено копие от удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя и талон – заверени от
участника копия или еквивалентен документ, издаден от
компетентен орган от държавата, в която е установен, когато
участникът е чуждестранно лице;
8. Количествено-стойностна сметка.
Образците може да се свалят от страницата на Община Брусарци,
Профил на купувача - http://www.brusartsi.com/section-70profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/11/2012 дд/мм/гггг
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