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Р Е Ш Е Н И Е 
 

РД-48 /14.02.2012г. 
гр.Алфатар 

 

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  и във връзка с чл.3 ал.2  от Наредбата 

за възлагане на малки обществени поръчки (  Обн. ДВ. бр.84 / 2004г., изм. ДВ. бр.86 

от 2 Ноември 2010г.) 
 

                                                О Д О Б Р Я В А М: 

1. ОБЯВЛЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие в процедурата с 

предмет на дейност ,Избор на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект 

№19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 

улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване 

и развитие на населените места". 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

     Да се открие  процедура по НВМОП чрез  открит КОНКУРС   за определяне на 

изпълнител за строителство по инвестиционен проект №19/322/00477/- 

Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично 

осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване 

и развитие на населените места” 

 При следните условия: 

1. Вид на процедурата – открит конкурс за строителство по НВМОП . 

2. Обект на поръчката и количество - Избор  на изпълнител за строителство по  

инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на 

улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община 

Алфатар по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

година (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване и развитие на населените 

места  

2.1 Дейностите по поръчката са разделени на няколко поддейности (етапа):  
 

  

О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
 

              7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 
           факс: /08673/ 2603, тел.централа: 086/ 811 610 
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Поддейност 1 “Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и 

площад на улица "Рила", "Сакар" гр.Алфатар”. 

Поддейност 2„Реконструкция и изграждане на улична мрежа и  тротоари на 

улица „Люляк” в гр.Алфатар”. 

Поддейност 3 “Реконструкция и изграждане на улична мрежа и тротоари на 

улица "Вит" в гр.Алфатар”. 

Поддейност 4 „Реконструкция и изграждане на улична мрежа и  тротоари на 

улица "Георги Бенковски" в гр.Алфатар”. 

Поддейност 5 „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и 

площад на улици "Албена" и „Отец Паисий” в гр.Алфатар”. 

Поддейност 6 „Реконструкция и изграждане  на улично осветление на улици 

„Йордан Петров” и „Албена” в гр.Алфатар”. 

3. Стойност на обществената поръчка: 1 159 618.00 (един  милиона сто петдесет 

и девет хиляди  шестстотин и осемнадесет лева ) лева и се определя в 

български лева без включен ДДС., в т.ч  включени непредвидени и 

допълнително  възникнали разходи  в размер на  5% съгласно КСС и  договора. 

4.  „Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки:  

45233252 –Строителни работи по полагане на пътна настилка. 

45233161 - Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни 

пътеки; 

34928500 – Оборудване за обществено осветление; 

45316110 – Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища; 

5. Място и срок за изпълнение на поръчката –гр.Алфатар, община Алфатар, 20 

(двадесет)месеца след подписване  на договора.  

6. Гаранции: 

6.1 Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 11 596,00 (единадесет хиляди  

петстотин деветдесет и шест лева) лева. 

6.2  Гаранцията за изпълнение  е в размер на - 2% (два  процента) от стойността 

на договора.  

6.3 Внасянето на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение  да се 

извършва по сметка с IBAN BG28STSA93003311249495 – Банка ДСК 

гр.Силистра, BIC STSABGSF с титуляр Община Алфатар.  

7. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта  

7.1 Показатели и относителна тежест : 

1. техническа част – 40% 

- Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - 30%; 

                     - Срок на гаранционната отговорност в месеци –10 %; 

2. ценова част      - 60%; 

- Предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката – 50%; 

                     - Предложен срок за разплащане в календарни дни  –  10%; 
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8.  Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за 

участие в процедурата.  

      8.1 Място: в деловодството на община Алфатар на ул.„Йордан Петров" No6. 

 8.2 Срок на получаване  - до 17:00 ч. на 28.03.2012 година. 

 8.3 Сумата от 50,00 (петдесет  ) лева без  включен ДДС за комплект офертни 

документи се закупува от участника или от негов упълномощен 

представител всеки работен ден  от 9-12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч.в , 

платими  в брой на касата на Община Алфатар в гр. Алфатар, ул. "Йордан 

Петров" №6 или преведени по банкова сметка на Община Алфатар: Банка  

ДСК гр.Силистра, BIC STSABGSF, IBAN BG52STSA93008410017300, код 

на плащане 447000. 

          9. Място и срок за подаване на офертите - Офертните документи се внасят в 

деловодството  на община Алфатар на ул.„Йордан Петров" No 6,  гр. Алфатар до 

9:00 ч. на 04.04.2012 година. 

  10. Срок на валидност на офертите -Офертите да са с валидност 180 календарни 

дни от датата на отварянето им. 

  11. Място, дата и час на отваряне на офертите.  

     Първото заседание на комисията да се проведе на 04.04.2012 год, от  10.00 ч. в 

Заседателната зала на Общината, ул.„Йордан Петров" No 6, гр. Алфатар. 

  

       Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.  

 

Обявлението по чл. 25,ал.2 от ЗОП за стартиране на обществената поръчка и 

документацията за участие в процедурата представляват неразделна част от 

настоящата заповед. 

   

 

 

                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

       /Йорданка Узунска/ 

 

 

Съгласувал:……………… 

 /Димитър Генов – юрист 

 


