
 
ОБЩИНА - БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

ОБЯВЯВА 
 

    Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез публикуване на публична покана с Предмет:„ Зимно поддържане и 
снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Батак 
за експлоатационния сезон 2012 – 2013 год.””. 
 
Дата  за получаване на документация за участие – 16.11.2012г. – 17.00 ч. 
Дата за получаване на оферти или заявления за участие – 28.11.2012 г. –
17.00 ч.  
Дата  за отваряне на офертите – 29.11.2012 г. – 14.00 ч. 
 

   

 
 
 
 



 
Община - Батак,област Пазарджик 

 
 
 
 
 
 
Партида: 00707 ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00707 
Поделение: ________ 
Изходящ номер: 95-Р-17 от дата 05/10/2012 
Коментар на възложителя: 
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Батак 
Адрес 
пл.Освобождение 
Град Пощенски код Страна 
Батак 4580 РБългария 
Място/места за контакт Телефон 
Община Батак 03553 2260 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
инж.Мария Батаклиева 
 Факс 
03553 2030 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.batak.bg 
РАЗДЕЛ ІI 
Обект на поръчката 
Строителство Доставки Услуги 
Кратко описание 
„Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на 
Община Батак за експлоатационния сезон 2012 – 2013 год.””. 
 Общ терминологичен речник (CPV) 
Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 90000000 
 

РАЗДЕЛ ІII 
Kоличество или обем 
съгласно нуждите 
Прогнозна стойност 
140 000.00:  Валута: BGN 



Място на извършване 
 „Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на 
Община Батак за експлоатационния сезон 2012 – 2013 год.””. 
 код NUTS: 
BG 423 
Изисквания за изпълнение на поръчката 
1.Оферентът да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП 
2.Срокът за изпълнение да е до 30 календарни дни от датата на сключване на договора. 
 3.Минималните гаранционни срокове да са не по-малки от сроковете по ЗУТ и Наредба №2 от 
31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите  в РБ и минималните гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
4.Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 30 календарни дни от крайния срок за 
подаване на офертите. 
5.Оферентът да има право да извършва посочените СМР-да се представи документ от Камарата 
на строителите. 
6.Да разполага с необходимата специализирана техника и квалифициран персонал за 
изпълнение на съответните видове СМР. 
 
Критерий за възлагане 
 
Икономически най – изгодна оферта при посочените по – долу показатели: 
 
Показатели за оценка на офертите 
 
1.Цена; 
2.Наличие на база на територията на Община Батак за наличната механизация. 
 
Срок за получаване на офертите 
 
Дата: 28/11/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00 
 
Европейско финансиране – Не 
 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
www.batak.bg 
 
РАЗДЕЛ ІV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 30 календарни дни от крайния 
срок за подаване на офертите. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.batak.bg/



