
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
369

Поделение
Община Луковит

Изходящ номер
01-3331

от дата
24-ноември-2020

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000291602

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Луковит

Пощенски адрес:
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Пощенски код:
5770

код NUTS
Ловеч

Лице за контакт

Галина Дамянова Кузманова

Електронна поща:
g.kuzmanova@lukovit.bg

Телефон:
+359 876344285

Факс:
+359 69752014

Интернет адрес/и



Основен адрес: (URL)
https://www.lukovit.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2020/2021 г.” в две обособени
позиции:

Референтен номер (в приложимите случаи)
000158

II.1.2) Основен CPV код

90620000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Услугата включва  следните  видове работи:

Снегопочистване;

Опесъчаване;

Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

Община Луковит ще възложи поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2020/2021 г.” в две
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.000 км.

Обособена позоция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да

Брой обособени позиции
2

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)



Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
162000

Валута
BGN

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

90620000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
Територията на Община Луковит, гр. Луковит.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Услугата включва  следните  видове работи:

Снегопочистване;

Опесъчаване;

Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.



Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

90620000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
Улична градска мрежа на гр. Луковит и с. Пещерна и с. Дъбен.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Услугата включва  следните  видове работи:

Снегопочистване;

Опесъчаване;

Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

 В настоящата процедура Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на
участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на
основание чл. 181, ал.2 от ЗОП.
Разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП регламентира поредността на действията на Комисията по разглеждане и оценка
на предложенията.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката (1)



Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
111

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
1

Наименование
ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
23-ноември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
130000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
130000.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ВИНАПЪТ ЕООД

Национален регистрационен номер
202306859

Пощенски адрес

Държава
България



Град
гр. Луковит

Пощенски адрес
ул. БУЗЛУДЖА №.14

Пощенски код
5770

код NUTS
Ловеч

Електронна поща
niki_viki1981@abv.bg

Телефон
+359 886717003

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (2)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
112

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
2

Наименование
Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
23-ноември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
32000



Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
32000.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ВИНАПЪТ ЕООД

Национален регистрационен номер
202306859

Пощенски адрес

Държава
България

Град
Луковит

Пощенски адрес
ул. Бузлуджа 14

Пощенски код
5770

код NUTS
Ловеч

Електронна поща
niki_viki81@abv.bg

Телефон
+359 886717003

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)



Срокът за изпълнение на дейностите по всяка от обособените позиции е до 30.04.2021 г., считано от датата на
сключване на договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността по този по договора, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30% /тридесет процента/ от общата сума по чл. 3, платимо в срок до 15
(петнадесет) дни, след подписване на договора и получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за авансово плащане;
2. Междинни плащания – в размер на действително извършените работи при съответно приспадане на заплатения
аванс, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представени фактури и следните документи, подписани от
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) Акт за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи.

б) оригинал на издадена данъчна фактура за дължимата сума.

Актуват се километрите (снегопочистването и/или противообледяване на двете ленти на движение по дадена
отсечка) на автомобила за извършената дейност, но не по-повече от километрите на дадено направление от
приложение № 1 към техническата спецификация. Срокът започва да тече от получаване на фактурата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от връчването на решението за определяне на Изпълнител - чл. 197,
ал. 1, т. 7 буква "а"

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24-ноември-2020


