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КМЕТ :

ПОКАНА
За представяне на оферта
1. Възложител: Община Бойчиновци, област Монтана
Адрес: гр. Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов” №2
Тел: 09513/2236
Факс:09513/2584
e-mail:munb@mail.orbitel.bg
2. Описание на предмета на поръчката: Принудително изпълнение на Заповед
№375/02.09.2009 г. на кмета на Община Бойчиновци за събаряне на застрашена от
самосрутване паянтова жилищна сграда.
Сградата е едноетажна разположена в УПИ ІХ-311, квартал 29 по кадастралния и
регулационен план на село Кобиляк, община Бойчиновци и е с размери 6,00/5,00 м.
Сградата е в лошо състояние, изпълнена е от разрушаващи се сурови тухли, покрива е от
гредоред и керемиди, като по него има пропадания. Всичко това създава опасност при качване
на хора върху сградата. Във връзка с това се налага сградата да бъде съборена механизирано, с
багер до кота +0,00. В офертата да бъдат включени всички разходи за труд, механизация и
транспорт.
3. Изисквания към за изпълнение на поръчката: Поръчката да се изпълни
съгласно изискванията на Раздел ІІІ от ЗУТ „Премахване на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи” и „Наредба за принудителното изпълнение на
заповеди на кмета на общината за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или
части от тях на територията на община Бойчиновци”
4. Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Предложение за изпълнение на поръчката.
3. Ценово предложение.
4. Срок на валидност на офертата.
5. Критерий за избор на изпълнител: Изборът на изпълнител ще се извърши на
база „най-ниска цена”.
6. Срок за получаване на офертите.
Определям краен срок за получаване на офертите – 02.05.2012 г. до 14.00 часа.
Място за получаване на офертите – административната сграда на община
Бойчиновци, ул.”Гаврил Генов” № 2 – центъра за обслужване на граждани.
Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши на 02.05.2012 г. от 15.00
часа в Заседателната зала на община Бойчиновци, като присъствието на кандидатите или
упълномощени от тях лица е желателно. Резултатите се обявяват веднага след отварянето на
офертите, съставя се протокол и се представя за утвърждаване от Възложителя .
За допълнителни сведения и информация поканените кандидати могат да се обръщат
към инж. Илияна Александрова и Георги Цветков на тел. 09513/22-36, или на място в
сградата на общината.
СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
Кмет на община Бойчиновци

