
BG-с. Якимово 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

община Якимово, ул. Европа, №8, За: Константин Василев Владов, Р България 3640, с. 

Якимово, Тел.: 09742 9900, E-mail: qkimovo@net-surf.net,, Факс: 09742 9900 

Място/места за контакт: заместник-кмет на общината 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iakimovo.org.. 

Адрес на профила на купувача: 

http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=1

28&lang=bg.. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Строителство 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

"Изграждане на общински пазар в с. Якимово, община Якимово" 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

45453100, 45233222, 45223300 

Описание:  

Строителни работи по възстановяване  

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка  

Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Пълните количество и обем на обществената поръчка се съдържат в документацията за 

участие. 
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

100000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

с. Якимово, община Якимово, област Монтана 

 

NUTS: 

BG312 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Участникът да е изпълнил сходно строителство през последните 5 /пет/ години, считано 

от датата на подаване на офертата от участника. За доказване на изискването 

участникът представя Списък на изпълнено сходно строителство през последните 5 

/пет/ години. *Под сходно строителство следва да се разбират дейности по изграждане 

и/или рехабилитация и/или благоустрояване на обществени площи, пътно 

строителство, жилищно строителство и др. Участникът трябва да разполага минимум 

със следния експертен състав за изпълнение на предмета на поръчката: Главен 

ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: - да притежава 

диплома за завършено висше образование, специалност пътно строителство или 

еквивалентна, квалификация инженер; - да притежава професионален опит в сферата на 

пътното строителство не по-малко от 3 /три/ години. Технически ръководител на 

обекта, който да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ: - да е технически 

правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или еквивалентна. - да 

притежава професионален опит в сферата на пътното строителството не по-малко от 3 

/три/ години. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и 

Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на 

следните изисквания: - да притежава необходимия валиден сертификат или друг 

еквивалентен документ за упражняване на позицията; - да има минимум 1 година 

трудов стаж на тази позиция. Участниците посочват в офертата си асфалтовата база, 

която ще ползват и представят сертификат за производство и контрол от производителя 

на асфалтови смеси. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 



Методология и стратегия за изпълнение - 20% Управление на риска - 20% Срок за 

изпълнение - 20% Предлагана цена - 40% 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

16/09/2015 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се 

извърши в 11:00 часа в първия работен ден, следващ датата, определена като крайна за 

подаване на оферти. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

16/09/2015  

 


