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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: 00707

Поделение: ________

Изходящ номер: ПП-3 от дата 22/10/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Батак

Адрес
пл. Освобождение № 5

Град Пощенски код Страна
Батак 4580 РБългария

Място/места за контакт Телефон
Община Батак 03553 2021

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Мария Батаклиева

E-mail Факс
mncplt_batak@abv.bg 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):

batak.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Снегопочистване, опесъчаване и извозване на сняг на общинска 
пътна мрежа,държавна пътна мрежа, площади и улична мрежа/гр. 
Батак, с.Нова махала, с. Фотиново, КК "Яз.Батак"/.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Зимно почистване, опесъчаване и извозване на сняг от Община 
Батак/гр.Батак, с.Нова Махала, с.Фотиново, к.к."Яз.Батак"/, 
както следва: І.Пътна мрежа:
1.Общинска пътна мрежа:

Път PAZ 2001 – м.Превала – м.Дъното от км.0+000 до км. 12 + 200 
– 12,200 км.
Път PAZ 2044 – м. Куртлуджа – с.Фотиново от км. 1+ 500 до 
км.12+400 – 10,900 км.
Път PAZ 2002 – м.Цигов чарк – Язовирна контра стена от км. 0+000 
до км. 15+ 900 – 15 900 км.
Път PAZ 3003 от гр.Батак – ВЕЦ Батак от км. 0+000 до км. 8+000 –
8,000 км.
Път PAZ 3004 – гр.Батак-м.Св.Георги от км.0,000 до 2,000 – 2,000 
км.
Път PAZ 3005 – от ІІІ-376,м.Ц.Чарк-почивна база „Орбита” от 
км.0,000 до 2,000 – 2,000 км.
Път PAZ 3006 – ІІІ-376-м.Дълбок дол от км.0,000 до 2,000 – 2,000 
км.
Път PAZ3007- ІІІ-376-Ски влек от км.0,000 до 1,000 – 1,000 км. 

3.Улична мрежа в гр.Батак,Н.Махала,Фотиново и на територията на 
КК”ЯзБатак”.
           4. Държавна пътна мрежа:

            Път ІІ – 37 гр. Пазарджик – гр. Пещера – гр. Батак 
от км. 160 + 675 до км. 163 + 967 с обща дължина 3. 292 км. 
като:

а/ от км. 160 + 675 до км. 163 + 000 с дължина 2 325 с ширина на 
пътното платно 6, 00 м. 
б/от км. 163 + 000 до км. 163 + 300 с дължина 300 м. и ширина на 
пътното платно 8, 50 м.
в/ от км. 163 + 300 до км. 163 + 967 с дължина 667 м. и ширина 
на пътното платно 10, 00 м. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

На територията на Община Батак, с.Нова Махала и к.к. "Яз. Батак" код NUTS:  

BG423

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът да разполага с необходимия технически персонал за 
изпълнение на услугата.
2.Участникът да притежава необходимото оборудване/строителна 
техника и механизация/, необходими за изпълнение на поръчката. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, 
критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не 
към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението 
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на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено 
в договора за създаване на обединението.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценяване са два типа:

                  1) ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА (ПЦ) предложена от участника 
цена – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефицент 
– 70%

                  2) ПОКАЗАТЕЛ НАЛИЧИЕ НА БАЗА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА БАТАК (ПБ) представлява наличието на собствена  или наета 
база на територията на Община Батак за механизацията –
максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефицент – 30%

Срок за получаване на офертите

Дата: 29/10/2015 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:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 29/10/2015 дд/мм/гггг
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