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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

 интернет адрес: http://www.aop.bg

 
ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: 09-05-5#5 от 08.08.2018 г. 

 

Възложител: община Девин 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00009 
Адрес: гр. Девин, ул.“Дружба“ №1 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Антоанета Гаджакова- началник 
отдел „УТИОС” 
Телефон: 03041 2174, вътр.37 
E-mail: obshtina@devin.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката:  

„Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет

обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция  1: Основен ремонт на сградата на кметство с.Михалково  
Обособена позиция  2: Основен ремонт на сградата на кметство с.Кестен 
Обособена позиция  3: Основен ремонт  на ДГ "Изворче”, гр.Девин 
Обособена позиция 4: Основен ремонт на помещения  в ДГ "Здравец”,гр. Девин 
Обособена позиция 5: Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Осиково  
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Кратко описание:  

Обособена позиция № 1  

Доставка и монтаж на плътен хастар, полагане на подкеремидена мембрана, доставка и монтаж на 
и водосточни тръби, доставка и монтаж на поцинковани казанчета, обшиване на комини и ул
поцинкована ламарина, доставка на сръбски керемиди, доставка на билни капаци, доста
монтаж на челни дъски,  направа шапки на комини. 

Обособена позиция № 2  
 
Подмяна на изгнила дървена конструкция и интернитови плоскости. Измазване на комин
вароциментова мазилка,полагане на нов хастар  и подкеремидна мембрана,монтаж на употреб
марсилски керемиди и билни капаци. 

 

Обособена позиция № 3  

Предвижда се почистване на външна канализация, подмяна на повредените водопроводни тръб
фасонни части към тях.Подмяна на част от мивки, детски тоалетни чинии и смесители.Подмян
фаянсовите облицовки и подовите плочи с нови в част от санитарните помещения. 

Обособена позиция № 4  

Предвижда се изграждането на вентилационна система в кухненското помещение,подмяна на 
фаянсовите облицовки в санитарните възли и мокрите помещения, както и монтаж на нови 
детски тоалетни чинии и  смяна на част от мивките. 

 
Обособена позиция № 5  
 
Предвижда се подмяна на водопроводната инсталация, подмяна на дограмата на двете помещения
възстановяване на разрушена стена и под.Шпакловка по стени, настилка от гранитогрес и
доставка и монтаж на нови канелки и клекала. 
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Място на извършване: гр. Девин, с. Кестен и с. Михалково, с. Осиково , община Девин 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 61 988,31 лв. без ДДС 

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 
 

Номер на обособената позиция: 1 

Наименование: Основен ремонт на сградата на кметство с.Михалково  

 

Прогнозна стойност 8 333,33 лева /осем хиляди триста тридесет и три хиляди лева и тридесет и
три стотинки/ без ДДС; 

 
Номер на обособената позиция: 2 

Наименование: Основен ремонт на сградата на кметство с.Кестен  

Прогнозна стойност 8 333,33 лева /осем хиляди триста тридесет и три хиляди лева и тридесет и 
три стотинки/ без ДДС; 

 
Номер на обособената позиция: 3 

Наименование: Основен ремонт  на ДГ "Изворче”, гр.Девин 

Прогнозна стойност: 16 666,66 лева /шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и
шестдесет и шест стотинки/ без ДДС; 

Номер на обособената позиция: 4 

Наименование: Основен ремонт на помещения  в ДГ "Здравец”,гр. Девин 

 

Прогнозна стойност: 20 321,66 лева  /двадесет хиляди триста двадесет и един лева и шестдесет и
шест стотинки/ без ДДС; 

Номер на обособената позиция: 5 

Наименование: Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Осиково  

 

Прогнозна стойност 8 333,33 лева /осем хиляди триста тридесет и три хиляди лева и тридесет и
три стотинки/ без ДДС; 
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1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

  
Икономическо и финансово състояние: не се изисква 
 
2. Изисквания за технически и професионални способности: 
2.1. Участниците следва да са изпълнили през последните пет години, считано от датата на
подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата
обществена поръчка.   
* Под „строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка”
следва да се разбира - „ремонт на сгради“. 
Участникът следва да приложи доказателства за извършеното строителство под формата на
списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните
изисквания. 
 

2.2.Минималният брой на технически състав, който участникът трябва да осигури, включва:  
 

а).Технически ръководител - със съответна квалификация или образователна степен по 
смисъла чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна по реда на чл.163а, ал.3 от ЗУТ (за 
чуждестранните лица), с опит като технически ръководител минимум 3 години.;  

б). Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за 
преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на 
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 
еквивалент, с доказан опит като специалист контрол на качеството минимум  1 обект. 
Чуждестранните лица могат да посочат, че притежават съответен еквивалентен документ, 
съгласно законодателството на държавата, в която са установени 
 

в). Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – завършен курс на обучение за 
длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент, със специфичен професионален опит 
като длъжностно лице по безопасност и здраве – минимум 1 обект. Чуждестранните лица могат да 
посочат, че притежават съответен еквивалентен документ, съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени 
 

Участниците трябва да посочат за всяка от длъжностите в предлагания екип за изпълнение 
на строителството различни лица. 

Участникът следва да приложи доказателства за техническия състав под формата Списък на
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената
поръчка - Образец № 7 

 
 
 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 
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[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.08.2018г.] Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.11.2018 г.] Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.08.2018 г.] Час: (чч:мм) [11.00 ч.] 

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община 
Девин, ет.3, на адрес: гр. Девин, ул. “Дружба“ № 1. 

 

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

европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [08.08.2018 г.] 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Красимир Росенов Даскалов 
Длъжност: Кмет на община Девин 
 
Налице са положени подпис и печат, но същите са заличени на основание чл. 45, ал. 5 от Закон за

обществените поръчки, във връзка с чл. 2 и 23 от Закон за защита на личните данни. 

 
 


