
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Община Белене, с Решение № 947 от 24.08.2012 г. на Кмета Петър Дулев, 
стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставки 
чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани 
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене" по проект 
„Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, 
метеорологичен и природен характер” ‐ реф. № 2(3i)‐2.2‐8, MIS ETC Code 142, 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния‐България 2007‐ 
2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2. 

Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: 
‐ Обособена позиция (ОП) № 1: Фабрично нов, неупотребяван автомобил с висока 

проходимост 4х4 – 1 бр.; 
‐ ОП № 2: Водолазно оборудване фабрично ново и неупотребявано – 2 комплекта; 
‐ ОП № 3: Дизелови електрически генератори фабрично нови и неупотребявани – 

3 бр; 
‐ ОП № 4: Моторни водни помпи фабрично нови и неупотребявани – 12 бр.; 
‐ ОП № 5: Моторни лодки, фабрично нови и неупотребявани – 2 бр.; 
‐ ОП № 6: Гръбни пръскачки (тип раница) ‐ 5 бр.; 
‐ ОП № 7: Ръчно водими снегорини, фабрично нови и неупотребявани – 6 бр.; 
‐ ОП № 8: Противогази граждански – 100 бр.; 
‐ ОП № 9: Противопожарни тупалки – 100 бр. 
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 330 884,83 лв. без ДДС. 
Процедурата е по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП (в сила от 01.05.2012 г.). За 

нея е публикувано Обявление за предварителна информация в Официалния вестник на 
ЕС http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59714‐2012:TEXT:BG:HTML от 23.02.2012 г., 
поради което Възложителят се възползва от възможността на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от 
ЗОП срокът за подаване на оферти да се намали на 24 календарни дни. 

Заинтересованите лица могат да подават своите оферти до 17.00 часа на 
17.09.2012 г. в Деловодството на Община Белене на адрес: град Белене ‐ пощенски код 
5930, ул. "България" № 35, стая № 10. Оферти могат да бъдат подавани за една или 
повече обособени позиции. 

Офертите ще се отварят на 18.09.2012 г. от 9.30 часа в зала № 16 (Заседателната 
зала) на Община Белене. 

Информация за поръчката може да намерите на Интернет‐страницата на Община 
Белене, раздел "Обществени поръчки": http://obshtina.belene.net/pp.htm 
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