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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

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: 09-05-13/03.10.2017   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача  
03/10/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 9
Поделение: ________
Изходящ номер: 09-05-13#1/03.10.2 от дата 03/10/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Девин 000614895
Пощенски адрес:
гр. Девин, обл. Смолян, ул. Дружба №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Девин BG424 4800 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Антоанета Гаджакова 03041 2174
Електронна поща: Факс:
obshtina@devin.bg 03041 2661
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.devin.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://devin.bg/index.php?
option=com_content&view=category&id=237:soo2017-13-stroitelen-nadzor-na
-proekt-na-obshtina-devin-za-energiina-efektivnost-v-dom-na-
kulturata&Itemid=115&layout=default

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
7500Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на 
община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове, 
посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на 
културата гр. Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ“.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71521000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 10/10/2017 дд/мм/гггг Час: 17:30

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 трябва да представят оферта, която следва да отговаря на 
изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по 
приложените към обявата образци, публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на възложителя.
Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Офертата 
включва:
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на 
участника– по Образец № 1.
2. Техническо предложение по Образец № 4, съдържащо:
а/ Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника 
в настоящата   
      обществена поръчка  - в случай, че е приложимо;
      б/ Предложение за изпълнение на поръчката /свободен текст/;
      в/ Декларация за съгласие с клаузите от проекта на договор – по 
Образец № 13;
      г/ Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 
14.
3. Представяне на участника – по Образец № 2.
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици – по Образец № 7.
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 8.
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 9.
7. Декларация за наличие на валиден лиценз, издаден съгласно чл. 167 от 
ЗУТ за дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ – по Образец № 10.
8. Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на 
настоящата поръчка – по Образец № 11 като се представя и доказателство 
за извършената дейност.
9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от 
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по Образец № 12.
10. Декларация за наличие на валидна застрахователна полица 
„Професионална отговорност“– по Образец № 15;
11. Списък на персонала, който ще участва в изпълнение на поръчката –
Образец № 16;
12. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ от член на екипа – Образец № 
17;
13. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ от управителя – Образец № 18;
14. Ценово предложение - по Образец № 5 и хонорар сметка, съдържаща 
сумите по отделните пера, по които предвиждаме да извършим разходи при 
изпълнение на поръчката /свободен текст/.  
Всички документи, свързани с участието в поръчката се представят в 
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запечатана, непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението 
(когато е приложимо);
- адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон, факс и адрес на 
електронна поща за уведомяване;
- наименование на поръчката.
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка на адрес: гр. Девин, община Девин, ул. 
„Дружба“ №1, деловодство.
Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването.

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 03/10/2017 дд/мм/гггг
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