
 

 

 

 

 

ДО 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО 

   ОСВЕДОМЯВАНЕ  

 

СЪОБЩЕНИЕ 

по  

чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 06.11.2014 г. 

Община Алфатар, област Силистра  публикува в портала на обществените поръчки ID № 9035654  

и на интернет страницата си http://alfatar.egov.bg  публична покана,  
 

1. Обект на поръчката – услуга  

2. Предмет  Определяне на изпълнител/и  за Зимно подържане, снегопочистване  на пътища и 

улична мрежа в Община Алфатар  в срок  от 01.01.2015   до 31.12.2015 г. с обособени 

позиции:  
 

1. Зимно подържане и снегопочистване на  общински пътища в  община Алфатар. път 

SLS3007 и  път SLS1002   район Алфатар 

2. Зимно подържане и снегопочистване на  общински пътища в  община Алфатар път 

SLS2001; път SLS2004; път SLS2003 и  път SLS2005   район Алеково 

3. Зимно подържане и снегопочистване на   улична мрежа  в населените места в община 

Алфатар ;  

4. Доставка на инертни материали за обезопасяването на    уличната мрежа  срещу хлъзгане в 

населените места в община Алфатар  
 

3. Правно основание за провеждане на поръчката –чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда 

чл.101»а», ал.2 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.28/2004г., изм. ДВ. бр.40/ 2014г.)  ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА 

5. Обем на обществената поръчка. –общински пътища -29,7 км и уличната мрежа  в 

населените места в община Алфатар- 72,5 км  

4. Общата стойност на обществената поръчка.. 39 600 лева    без   включено  ДДС.  

5. Място и срок за изпълнение на поръчката: е  от 01.01.2015   до 31.12.2015 г. 

6.  Критерий за оценка на офертите по обособени позиции 
Обособени позиций: №1, №2и №3 - икономически най-изгодната оферта:. при посочените 

по-долу показатели с тяхната относителна тежест:    

 1.Единична цена за    снегопочистване -70%;  

2. Единична цена за   опесъчаване   30%; 

Обособени позиций: № 4  - най ниска цена  
 

        8.Място и срок за подаване на предложенията до 09:30 часа на  21.11.2014г. в 

деловодството на община Алфатар, гр.Алфатар,  ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2 ,ст.2 

9.Дата на разглеждане на предложенията –  от 10:00 часа на   21.11.2014г.  в  залата на 

общинския съвет –Алфатар, гр.Алфатар на горе посочения адрес. 
 

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери на  интернет страницата 

http://alfatar.egov.bg;  Допълнителна информация: - тел. 086/811 610 ; факс: 086/ 811 646 

          

                                                                    

                                                                       ЖЕЛЯНА ДОНЕВА 

            За кмет на  община Алфатар  

                                                                         / на осн.Зап.№РД-321/16.10.2014г./ 

                       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: /086/ 811646 , тел.:  /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg  

 


