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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 0287   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 15/02/2017  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 05223
Поделение: ________
Изходящ номер: 0288 от дата 15/02/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
община Сърница 176806228
Пощенски адрес:
ул.Свобода №20
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Сърница BG423 4633 BG
Лице за контакт: Телефон:
Айсел Ислям 0893 645333
Електронна поща: Факс:
obshtina@sarnitsa.bg 0354 72266
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.sarnitsa.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www.sarnitsa.bg/профил-на-купувача

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
38990Предмет на поръчката

Закупуване на сметосъбирачна техника за нуждите на община Сърница.
Изисквания на възложителя: 
1.Доставка франко гр.Сърница на сметосъбирачна техника, употребявана:
Година на производство: не по-рано от 2000г.
Тип автомобил: товарен
Тип двигател: 6-цилиндров дизелов
Мощност на двигателя: до 300 конски сили
Брой места: 2+1
Брой оси: 2, 4x 2L  или 4x4
Максимална маса с товар и пътници-18 т.
Маса на превозното средство- максимално 11 500 кг.
Маса на товара- максимум 7 100кг.
Допълнително оборудване:
1.Барабанен двупосочен събирач на битови отпадъци 
2.Хидравлична управление на механизма  на оборудването, комбинирано.
Гаранционен срок: минимум 6 месеца, в който гаранционен срок избрания 
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изпълнител следва да поеме разходите по възникнали повреди при 
експлоатацията на сметосъбирачната техника.

2.Доставка франко гр.Сърница на сметосъбирачна техника, употребявана:
Година на производство: не по-рано от 1999г.
Тип автомобил: товарен 
Тип двигател: 6-цилиндров Дизелов
Мощност на двигателя: до 300 конски сили
Брой места: 2+1
Брой оси: 2, 4x 2L  или 4x4
Максимална маса с товар и пътници-18т.
Маса на превозното средство- максимално 12250кг.
Маса на товара- минимум 5500кг.
Допълнително оборудване:
1.Преса за пресоване на битови отпадъци.
2.Хидравлична управление на механизма  на оборудването,комбинирано.
Гаранционен срок: минимум 6 месеца, в който гаранционен срок избрания 
изпълнител следва да поеме разходите по възникнали повреди при 
експлоатацията на сметосъбирачната техника.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34311000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/02/2017 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Участниците следва да представят следните документи към офертата си:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/;
2.Административни сведения/Образец №2/; при участници обединения - 
документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се 
посочва представляващият и от който да е видно правното основание за 
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 
конкретната обществена поръчка:
 1. правата и задълженията на участниците в обединението;
 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.;
3.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 
и 7 от ЗОП /Образец №3/;
4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 
вкл. от ЗОП /Образец №4/;
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и 
дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват 
такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения. /Образец №5/;
6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, 
работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите 
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задължения. /Образец №6/;
7. Декларация от членове на обединение /Образец №7/;
8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари /Образец №8/;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици /Образец №9/.
10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец 
№10/;
11. Техническо предложение /Образец №11/;
12. Ценово предложение/ Образец № 12/.
Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на 
оферта, както и образците на документи са достъпни в профила на 
купувача на община Сърница, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 15/02/2017 дд/мм/гггг
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