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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: 00227
Поделение: Община Своге
Изходящ номер: 16-00-116 от дата 13/08/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Своге
Адрес
ул."Александър Стамболийски" №7
Град Пощенски код Страна
Своге 2260 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
ул."Александър Стамболийски" №7 0726 8537
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Десислава Радкова - Гл.експ.ОП
E-mail Факс
d.vutova@svoge.bg 0726 22539
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svoge.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.svoge.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по 
обособени позиции, както следва: Първа позиция: Основен ремонт 
на ЦДГ с.Гара Лакатник; Втора позиция: Основен ремонт на ОДЗ 
"Ал.Вутимски"; Трета позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Томпсън.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Количеството и обема съобразно отделните обособени позиции са 
описани в  техническо задание и количествени сметки, публикувани 
на интернет адреса на възложителя: http:// svoge.bg, раздел 
"Профил на  купувача" и са неразделна част от Публичната покана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 29167   Валута: BGN
Място на извършване
Територията на Община Своге. код NUTS:  

BG412
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в 
офертата), подписано от участника;
2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от 
ЗТР. Документа за регистрация да е издаден от Агенцията по 
вписванията с дата на издаване, предшестваща подаването на 
офертата не повече от 6 месеца или да е в срок на  валидност, 
когато такъв е изрично записан в него – копия, заверени с гриф 
„Вярно с оригинала”.
3. Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът 
предвижда такива и делът на тяхното участие;
4.Образец на декларация за съгласие от 
подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с 
представителни функции) за участие в обществената поръчка;
5. Образец на декларация за  съгласие с условията на договора;
6. Административни сведения за участника;
7. Приложеният към настоящата документация проект на договор, 
попълнен с административни данни, и подписан на всяка страница;
8. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, 
в случай, че нямат представителни функции;
9. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП;
10. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;
11.Техническо предложение;
12.Финансово предложение.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Обща стойност на дейностите – 40т.;
Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни  – 20т.;
Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – 10т.;
Адекватност на план графика спрямо предложените дейности - 30т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/08/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Община Своге предоставя достъп до Приложение към поканата, 
съдържащо условия за подаване на оферта, образци на документи и 
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сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет 
адреса на възложителя: http://svoge.bg, раздел "Профил на 
купувача" до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата 
публична покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/08/2012 дд/мм/гггг
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