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BG-с. Ценово
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Ценово, област Русе, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р.
България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002
Място/места за контакт: с. Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Изграждане на 5 места за отдих извън населените места разположени по течението на р.
Янтра на територията на Община Ценово. За всеки от обектите се предвижда изграждане на 2
навеса с маси и пейки под навесите, както и площадка за поставяне на химически тоалетни
Навесите да се изградят от дървена конструкция. Направа на основа от стоманобетон, към
която да бъдат неподвижно свързани масите и пейките. Около навесите трябва да се
разположат стойки за чували за отпадъци. За всяка от площадките е предвиден монтаж и на
осветително тяло със соларно захранване за да се осигури общо осветление на площадките;
Предвидени са площадки за барбекю; В проекта е необходимо подготовка на терена за
поставяне и изграждане на съоръжения.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Изграждане на 5 бр заслони 1. Подготвителни работи- почистване и подравняване 2. Изкопни
работи- изкоп на основи, извозване на земни маси 3. Кофражни работи 4. Армировъчни
работи 5. Бетонови работи- доставка и монтаж на метални пети, доставка и полагане на бетон,
циментова замазка 6. Зидарски работи- декоративна зидария на барбекю и
измазване/фугиране 7. Дърводелски работи- доставка и монтаж на импрегнирана, лакирана
дървена конструкция с покривна обшивка, доставка и монтаж на дървени пейки и маса 8.
Покривни работи- битумни керемиди върху дървена покривна обшивка; 9. Електро- доставка
на автономно светлително оборудване 10. Оформяне площадка- доставка и монтаж на ограда
и колчета, полагане на настилка от павета и цепени плочи, залесяване с широколистна
растителност и туи 10. Оборудване- доставка и монтаж на мобилни химически тоалетни
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
175426 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Община Ценово, с. Долна Студена, с. Ценово, с. Белцов, с. Беляново и с. Кривина
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9011342&__utma=235771153.716363999.1...
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NUTS:
BG323
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
При изпълнението на заложеното в техническото задание строителство, следва де се спазват
строителните и технически норми за съответния вид работа, да се обезопасят строителните
площадки, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за
безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност и безопасността на
движението
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
„Икономически най-изгодна оферта” по следните показатели: А - Предложена цена - 60 точки
Б - Гаранционен срок - 20 точки В - Срок на изпълнение - 20 точки А. Предложилият найниска цена участник получава максимален брой точки, а офертите на всеки следващ се
изчислява по формулата: Най-ниската предложена цена А=------------------------------------------ *
60 Съответната предложена цена Б. Предложилият най-дълъг Гаранционният срок за
осветителните тела, пусково-регулиращата апаратура и блока за управление участник,
получава максимален брой точки, а офертите на останалите се изчисляват по формулата:
Предложения гаранционен срок Б=-------------------------------------------------- *20 Най-дългия
предложен гаранц.срок Забележка: Възложителят ще оценява по горната формула само
предложения, в които предложеният гаранционен срок в години варира в следните граници:
2-10 години. Предложения, в които предлаганият гаранционен срок е извън тези граници, се
оценяват с 0 точки. В. Срок на изпълнение на строително монтажните работи: Най-нисък
предложен срок В=---------------------------------------------- *20 Съответния предложен срок
Забележка: Възложителят ще оценява по горната формула само предложения, в които срокът
за изпълнение варира в следните граници: 45-180 календарни дни. Предложения, в които
срокът на изпълнение е извън тези граници, се оценяват с 0 точки. Комплексната оценка се
осъществява на база формулата К = А+ Б+ В
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
05/02/2013 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Образците на документи, указанията, минималните изисквания към участниците и
техническото задание може да намерите на страницата на Община Ценово
http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
05/02/2013
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