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

ЗАПОВЕД
№ 74
с. Ситово, 15.03.2013г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка със чл.14, ал.4, т.1 и чл.101а от Закона за обществените
поръчки
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана по реда на глава Осма
„а” от ЗОП, за извършване на строителство, състоящо се в: „Извършване ремонт на
четвъртокласната пътна мрежа в Община Ситово”
при следните условия :
1.Предмет на строителството: „Извършване ремонт на четвъртокласната пътна
мрежа в Община Ситово”.
На ремонт подлежат следните пътни участъци:
№
по
ред
1
2
3
4
5

Път №

Наименование

От км

До км

Дължина
(км)

IV SLS1111
IV SL111
IV SLS1110
IV SLS2113
IV SLS1080

Път с.Искра - с.Ситово
Път с.Н.Попина - с.Искра
Път р.Гарван - с.Гарван – с.Попина
Път с.Ситово - с.Слатина
Път р.Босна - с.Босна – до границата с
Община Главиница

6,980
0,000
0,000
0,000
8,600

12,980
6,980
11,780
5,000
14,680

6,000
6,980
11,780
5,000
6,080

Обща дължина:

35,840

2.Изисквания към строителството
В зависимост от състоянието на посочените пътища ремонтните работи включват:
а.)доставка и машинно полагане на асфалтобетон плътна смес;
б.)изкърпване на дупки с асфалтобетон плътна смес;
в.)студено фрезоване;
г.)доставка и полагане на фракция за изравняване;
д.)доставка и полагане на фракция за изграждане на укрепен банкет;
е.)почистване и оформяне на отводнителни канавки;
ж.)възстановяване на хоризонтална пътна маркировка;
з.)почистване на храсти и дървета в сервитута на пътя;
и.)машинно почистване на банкети.
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Обемът на необходимите ремонтни работи по пътни участъци и улици да се уточни на място от
избрания за Изпълнител на строителството, в присъствието на представител на Възложителя.
Ремонтът да се извърши от изпълнител с доказан опит в пътното строителство, при спазване на
всички нормативни изисквания, касаещи предмета на строителство .

3. Бюджет и начин на плащане.
Съгласно приетото разпределение на капиталови разходи за 2013г. в Община Ситово, стойността
на ремонтните работи не могат да надхвърлят следните граници:
Максимална стойност на поръчката: 101000 лева (сто и една хиляди лева) без ДДС / 121200 лева
(сто двадесет и една хиляди и двеста) с ДДС по пътни участъци както следва:
№ по ред

Път №

Наименование на участъка

1
2
3
4
5

IV SLS1111
IV SL111
IV SLS1110
IV SLS2113
IV SLS1080

Път с.Искра - с.Ситово
Път с.Н.Попина - с.Искра
Път р.Гарван - с.Гарван – с.Попина
Път с.Ситово - с.Слатина
Път р.Босна - с.Босна – до границата с Община
Главиница
ОБЩО:

Максимална
стойност на
ремонта
(лева без
ДДС)
41666,66
10416,67
17666,67
20833,33
10416,67

Максимална
стойност на
ремонта
(лева с ДДС)

101000

121200

50000
12500
21200
25000
12500

-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.

4. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите - икономическа най-изгодна оферта- сумата от
единичните цени на всички видове ремонтни дейности, за всички участъци, коригирани с
коефициент на тежест, както следва:
а.)доставка и машинно полагане на асфалтобетон плътна смес - Кт=6;
б.)изкърпване на дупки с асфалтобетон плътна смес - Кт=4;
в.)студено фрезоване - Кт=2;
г.)доставка и полагане на фракция за изравняване - Кт=2;
д.)доставка и полагане на фракция за изграждане на укрепен банкет - Кт=2;
е.)почистване и оформяне на отводнителни канавки - Кт=1;
ж.)възстановяване на хоризонтална пътна маркировка - Кт=1;
з.)почистване на храсти и дървета в сервитута на пътя - Кт=1;
и.)машинно почистване на банкети - Кт=1.

5. Срок за изпълнение на строителството
Срокът за изпълнение на ремонтните работи е до 45 дни от сключване на договора за
изпълнение.
Началната дата на фактическото започване на работите – до 10 дни от датата на сключване на
договора за изпълнение.

6. Гаранционни срокове
Гаранционните срокове на извършените ремонти на пътните участъци не може да бъде по-кратък
от посочените в Наредба No2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти.
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7. Покана и документи.
Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101”б” от ЗОП.
Да се изготят и съпътстващите поканата документи:
- документация съдържаща изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката;
-образци на изискуемите документи и декларации;
-образец на ценово предложение;
-проектодоговор.
8. Оферта
Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията на чл.101”в” от ЗОП и
изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и публикуваните
документи на сайта на възложителя.

9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите .

10. Място и срок за изпращане на поканата и получаване на офертите
Поканата да се изпрати за публикуване в срок до 18.03.2013г.
Офертите се получават на адреса на Възложителя в срок до 25.03.2013г. - 17.00 часа.

11. Разглеждане на офертите:
Длъжностните лица по чл.101”г” от ЗОП да определят реда за разглеждане на офертите и
да състават протокол за резултатите от работата си, който да ми бъде представен за
утвърждаване.
Лицата по чл.101г, ал.1 от ЗОП започват работа от 10,30 часа на 26.03.2013г., в сградата на
Община Ситово - с.Ситово, Област Силистра, ул.”Трети март” № 72, «Заседателна зала на Общински
съвет – Ситово» и определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от
работата си.

12. Длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите
Определям следните длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите :

Председател:
Членове:
1.
2.
3.
4.
Резервни членове:
1.
2.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:

/ П /
(ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ)
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