
Партида: 00795 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00795
Поделение: ________
Изходящ номер: 62-00-236 от дата 26/05/2014
Коментар на възложителя:
Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на 
Агенция по обществени поръчки под уникален код 9029685

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
община Садово
Адрес
ул. Иван Вазов, №2
Град Пощенски код Страна
Садово 4122 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
общинска администрация Садово 03118 2601
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Светлана Атанасова
E-mail Факс
obsadowo@abv.bg 03118 2500
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.sadovo.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.sadovo.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка чрез покупка от склад-производствена база на доставчик 
на строителни материали: асфалт плътна смес и битумна емулсия, 
необходими за извършването по стопански начин на текущи ремонти 
на улици на територията на общината през следващите 12 месеца, 
отговарящи на БДС или еквивалентен, като количеството/обема на 
поръчката се определя съобразно предложената единична цена на 
вида материал до достигане на максималната обща сума от 66 000 
лева без вкл. ДДС и съобразно конкретните потребности на 
общината;

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

Осн. предмет 44113600

УНП: 94a12da3-1d01-40b4-8fd3-4efddc988fd6 1



Партида: 00795 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Количеството на строителните материали се определя съобразно 
предложената единична цена на вида материал до достигане на 
максималната обща сума от 66 000 лева без вкл. ДДС и съобразно 
конкретните потребности на общината;
Прогнозна стойност
(в цифри): 37000   Валута: BGN
Място на извършване
покупка от склад-производствена база на доставчика. код NUTS:  

BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
Строителните материали да отговарят на БДС или еквивалентен. Общ 
срок за изпълнение на доставката чрез покупка от склад-
производствена база на доставчика-12 месеца от възлагането. 
Производствената база на доставчика да е отдалечена от град 
Садово на не повече от 30 км. и да работи целогодишно. Тези 
обстоятелства да се докажат от участника с документи по негова 
преценка.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/06/2014 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:
Представените оферти за изпълнение на обществената поръчка да 
отговарят на изискванията за обем и съдържание на чл.101в, ал.1 
от ЗОП и да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик на 
адрес град Садово-4122, ул. Иван Вазов, №2. Да съдържат данни за 
лицето, което прави предложението в свободен текст, ценово 
предложение в свободен текст за продажба от склад-производствена 
база на асфалт плътна смес на тон/лева без вкл. ДДС и битумна 
емулсия на литър/лева без вкл. ДДС, техническо предложение в 
свободен текст за изпълнение, съдържащо предложение за срок на 
валидност на офертата, както и документи по преценка на 
участника, доказващи следните обстоятелства: че производствената 
база на доставчика е отдалечена от град Садово на не повече от 
30 км. и че работи целогодишно.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/06/2014 дд/мм/гггг
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