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Версия за печат 
ВС-Кричим 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Кричим, пл."Обединение" № 3, За: Кръстина Димова, Република България 
4220, Кричим, Тел.: 03145 3201, E-mail: kmet_krichim@abv.bg. Факс: 03145 2351 
Място/места за контакт: Община Кричим 
Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krichim.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://krichim.bg/web/optk.html. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА; 

Строителство 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

"Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над р.Въча, гр.Кричим" въз 
основа на техническо задание и проект № 16/322/00381, финансирани изцяло или 
частично със средства от европейските фондове по мярка 322 "Обновяване и 
развитие на населените места" от ПРСР за периода 2007-2013 г, бенефициент 
община Кричим 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

45000000 

Описание: 
Строителни и монтажни работи 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

съгласно Технически спецификации, неразделна част от настоящата процедура 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

98944 BGN 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Кричим 

NUTS: 

BG421 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
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Общи изисквания: 1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията , 
посочени в поканата и условията за участие. 2.Разходите свързани с изготвянето и 
подаването на офертата са за сметка на кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да 
участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на 
процедурата. 3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, 
специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално 
заверено от у правите ля/изпълнителния директор, пълномощно. 4. Изисквания при 
строителството, предмет на поръчката: Кандидатът да има необходимите 
икономически и технически способности и професионална квалификация за 
изпълнение на договора. Други изисквания: При извършване на строително-
монтажните дейности, изпълнителят да се придържа стриктно към 
инвестиционния проект и техническата спецификация. 1. При подготвяне на 
офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 3. Не 
може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано лице" по 
смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси по Закона за 
защита и предотвратяване на конфликт на интереси със служители в Общинската 
администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или за 
изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. При сключване 
на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от 
компетентен орган, за удостоверяване липсата па обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
T.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

ПОЬСАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

1. П1 - гаранционен срок - 20 % 2. П2 - срок за изпълнение 20 % 3. ПЗ -
предложена цена 60 % 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

08/11/2013 17:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

http://krichim.bg/web/optk.html 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

08/11/2013 
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