ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7583 с. Ситово, обл.Силистра, ул.„Трети март” №72, тел.086/882213

РЕШЕНИЕ
№ 1
с. Ситово, 28.02.2014г
На основание чл.7, т.1 и чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка със чл.14, ал. 3, т.1 от Закона за
обществените поръчки
Да се пристъпи към подготовка за откриване на процедура с предмет: „Определяне на
изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта в Община Ситово”
при следните условия :
1.Предмет на строителството:
Избор на изпълнител за „Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта
в Община Ситово”, финансирани със средства по Публична инвестиционна програма „Разтеж
и устойчиво развитие на регионите” и целеви средства за Рехабилитация и ремонт на
четвъртокласна пътна мрежа в Община Ситово от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 год.
Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва реконструкция и благоустрояване
на улици, в населени места в Община Ситово, рехабилитация и ремонт на четвъртокласната пътна
мрежа в Община Ситово.
2.Изисквания към строителството:
Изпълнението на строежа включва рехабилитация, благоустрояване и ремонт на:
Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улици в населени места от Община Ситово,
Област Силистра”
Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на с.Искра, с.Босна и с.Любен, Община Ситово,
Област Силистра”
Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община
Ситово”
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности, които са
свързани с изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:
2.1.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите
спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия,
елементи, детайли, комплекти и др.);
2.2 Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство,
складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се
изгражда строежа;
2.3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
2.4. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
2.5. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
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2.6. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането
му в експлоатация;
2.7. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за
възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.
3.Прогнозна стойност на поръчката:
Ориентировъчната стойност на обществената поръчка е: 1 544 024,16 лева (един милион
петстотин четиридесет и четири хиляди двадесет и четири лева и шестстнадесет стотинки), или
1 852 829 лева (един милион осемстотин петдесет и две хиляди осемстотин двадесет и девет
лева) с ДДС, в това число по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улици в населени места от Община Ситово,
Област Силистра”-максималната пределна стойност предвидена за Обособена позиция №1: 1 148
947,50 лева (един милион сто четиридесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и
петдесет стотинки) без ДДС или 1 378 737 лева (един милион триста седемдесет и осем хиляди
седемстотин тридесет и седем лева) с ДДС.
Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на с.Искра, с.Босна и с.Любен, Община
Ситово, Област Силистра”- максималната пределна стойност предвидена за Обособена позиция №2:

279 755,83 лева (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и пет лева и осемдесет и три
стотинки) без ДДС, или 335 707 лева (триста тридесет и пет хиляди седемстотин и седем лева) с ДДС.

Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в
Община Ситово” - по участъци както следва
-Подобект №1: Път IV SLS1111 с.Нова Попина-с.Искра-с.Ситово (от км 0,000 до км 12,980);
-Подобект №2: Път IV SLS1110 р.Гарван-с.Гарван-с.Попина (от км 0,000 до км 11,720);
-Подобект №3: Път IV SLS2113 с.Ситово-с.Слатина (от км 0,000 до км 5,000);
-Подобект №4: Път IV SLS1114 с.Любен-с.Ястребна (от км 0,000 до км 5,700);
-Подобект №5: Път IVSLS1112 с.Добротица-с.Ирник (от км 0,000 до км 6,000).

Максималната пределна стойност предвидена за Обособена позиция №3: 115 320,83 лева (сто и
петнадесет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, или 138 385 лева (сто
тридесет и осем хиляди триста осемдесет и пет лева) с ДДС и разпределени по пътни участъци както
следва:
№ по ред

Път №

1
2
3
4
5

IV SLS1111
IV SL1110
IV SLS2113
IV SLS1114
IV SLS1112

Наименование на участъка

с.Нова Попина-с.Искра-с.Ситово
р.Гарван-с.Гарван-с.Попина
с.Ситово-с.Слатина
с.Любен-с.Ястребна
с.Добротица-с.Ирник
ОБЩО:

Максимална
стойност на
ремонта
(лева без
ДДС)
59608,333
18212,50
20833,333
8333,3333
8333,3333
115 320,83

Максимална
стойност на
ремонта
(лева с ДДС)
71530
21855
25000
10000
10000
138 385

Вид на процедурата – открита.
Не се допускат варианти в представяните оферти.
Срок на поръчката – съгласно сключеният договор.
Място на изпълнение на поръчката-съгласно сключеният договор.
4. Бюджет и начин на плащане.
Финансирането на поръчката се осъществява със средства по Публична инвестиционна
програма „Разтеж и устойчиво развитие на регионите” и целеви средства за Рехабилитация и ремонт
на четвъртокласна пътна мрежа в Община Ситово от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 год.
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Начин на плащане:
За Обособени позиции №1 и №2:
-до 30 % авансово плащане при сключване на договора с избрания изпълнител за Обособената
позиция;
-останалата част поетапно на база предоставени документи за разплащане на действително
извършени дейности в едномесечен срок.
За Обособена позиция №3:
-Срок на плащане – отложено – в срок от 60 дни от датата на фактуриране;
-Начин на плащане - срещу издадена фактура, в български лева, по банков път
5. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите ще се извършва по принципа за „икономически найизгодна оферта”.
6. Срок за изпълнение на строителството:
Срокът на изпълнение на поръчката за:
-Обособена позиция №1 е не по-малко от 40 (четиридесет) календарни дни и не по-дълъг от 65
(шестдесет и пет) календарни дни.
-Обособена позиция №2 е не по-малко от 35 (тридесет и пет) календарни дни и не по-дълъг от
60 (шестдесет) календарни дни.
-Обособена позиция №3 не по-дълъг от 30 календарни дни.
7. Документация.
Да се възложи изготвянето на документация, отговаряща на изискванията на действащата към
момента нормативна уредба в срок до 04.03.2014г.
8. Оферта
Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията на чл 56 от ЗОП.
9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
10. Гаранции
Размерът на гаранцията за участие в процедурата е в размер на 13 940 лв (тринадесет хиляди
деветстоти и четиридесет лева) при участие за цялата поръчка. По обособени позиции в размери,
както следва:
Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улици в населени места от Община Ситово,
Област Силистра” е в размер на 10 000 лв ( десет хиляди лева);
Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на с.Искра, с.Босна и с.Любен, Община Ситово,
Област Силистра” е в размер на 2 790 лв (две хиляди седемстотин и деветдесет лева);
Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община
Ситово” е в размер на 1 150 лв ( хиляда сто и петдесет лева).
Гаранцията за изпълнение на договора за строителство е в размер на 3% (три процента) от
ориентировъчната стойност на поръчката, съгласно сключеният договор.
Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 10% (десет процента) от
ориентировъчната стойност на поръчката, съгласно сключеният договор.
11. Място и срок за получаване на документацията: всеки работен ден от 8.00 ч. – 12.00 ч.
и от 13.00ч. – 17.00ч. до 24.03.2014г. в Община Ситово, ул. “Трети март” № 72. Комплектът
документи за участие в поръчката може да бъде изпратен чрез куриерска служба за сметка на
участника, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс и
информация относно: наименование на обекта на поръчката, данни за издаване на фактура, точен
адрес и лице за получаване на документацията, телефон и факс.
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12. Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават всеки работен ден от 08.00 – 17.00 ч. в сградата на Община Ситово,
ул.”Трети март” № 72, инж. Татяна Борисова –гл.спец. “Общинска собственост” до 17:00 часа. на
31.03.2014 г.
13. Място, дата и час на отваряне на офертите:
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на 02.04.2014 г. от 14:00
часа в заседателната зала на Община Ситово, ул.”Трети март” 72.
14.Цената на документацията - 30 лв. (тридесет лева) с включен ДДС, платими в касата на
Община Ситово или по банков път: "Интернешънъл Асет Банк” АД клон Силистра BIC: IABG BGSF;
IBAN: BG92 IABG 7459 3300 2741 06.
15. Длъжностни лица , отговарящи за подготовката на процедурата.
Женя Маринова-Георгиева – Директор дирекция специализирана администрация в Община
Ситово.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:

( П

/

П )

(ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ)
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