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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:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

проект
за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление  
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: РД-04-159   От дата: 24/04/2018 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Костенец 000776349
Пощенски адрес:
ул.Иван Вазов №2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Костенец BG412 2030 BG
Лице за контакт: Телефон:
Анета Иванова Кирова - началник отдел 
Проекти на Европейския съюз

+359 7142-2308

Електронна поща: Факс:
kostenetz_adm@kostenetz.com +359 7142-3234
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kostenetz.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-podobriavane-mat.-baza-Kiril-
i-Metodii

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД-04-120   От дата: 04.04.2018 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е  
приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00484-2018-0005(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Член 100, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП  
1
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП
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ІV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 24/04/2018 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.1) Трите имена: (Подпис)
Радостин Любенов Радев

VII.2) Длъжност:
Кмет на община Костенец

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна  
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените  
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)
I.1) Наименование и адреси ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Костенец 000776349
Пощенски адрес:
ул.Иван Вазов №2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Костенец BG412 2030 BG
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Лице за контакт: Телефон:
Анета Иванова Кирова - началник отдел 
Проекти на Европейския съюз

+359 7142-2308

Електронна поща: Факс:
kostenetz_adm@kostenetz.com +359 7142-3234
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kostenetz.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-podobriavane-mat.-baza-Kiril-
i-Metodii

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
“Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий”, гр. Костенец”
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Мястото на изпълнение е град Костенец и по-конкретно сградата на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”,  гр. Костенец
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните 
дейности, които са свързани с реализирането на строежа:
- Oбновяване на двор и спортни игрища на Основно училище „Св. Св. Кирил 
и Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец. Околното 
пространство, предмет на проекта,  включва активната част на училищния 
двор, с площ около 5268кв.м.
Проектът предлага зониране на двора – за спорт, за отдих и за 
представителни прояви. Съществуващите подпорни стени се заменят с 
терасиране на три нива тип амфитеатър с места за сядане, обособени в 
тревни площи. В прилежащите пространства в близост до игрищата се 
предвиждат мерки за облагородяване – поставяне на нови алейни настилки, 
поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, озеленяване, оформяне на 
цветни лехи
- Ремонт на отоплителната инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил 
и Методий”, УПИ I, кв.99 от плана гр.Костенец. 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24/04/2018 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:2018-840941 ⁷ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 067-148191
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ 04.04.2018 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 840941
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РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение ⁷
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия  
орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния  
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: III.1.1 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Вместо: Да се чете:
1.Участникът следва да разполага с 
необходимия брой технически лица; 
Документ, с който се доказва 
изпълнението на това изискване: При 
подаване на оферта участника описва 
подробно изискванията по съответния 
критерий за подбор в Част IV, 
Раздел В, клетка 2 от Единен 
европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/. 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) във 
връзка с § 29, т. 5, б. „а” от 
Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗОП, в сила от 1 
април 2018 г., Единният европейски 
документ за обществени поръчки се 
представя задължително в електронен 
вид.
2. Участникът следва да разполага с 
внедрена система за управление на 
качеството EN ISO 9001:2008/ EN ISO 
9001:2015 или еквивалентна; 
Внедрена система за управление на 
околната среда EN ISO 14001:2004 / 
EN ISO 14 001:2015 или 
еквивалентна; Документи за 
доказване: 1. При подаване на 
оферта участника посочва информация 
за съответствие /година на 
придобиване, № на издадения 
документ/ в Част IV, Раздел Г от 
ЕЕДОП.

Участникът следва да притежава 
регистрация в Централния 
професионален регистър на 
строителя /ЦПРС/ за изпълнение на 
СМР за строежи първа група, трета 
категория, съгласно чл.5, ал.1, т.1 
от Правилника за реда за вписване и 
водене на Централния професионален 
регистър на строителя или в 
еквивалентен регистър, поддържан от 
компетентен орган в държава - 
членка на Европейския съюз, или в 
друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство;
Документ, с който се доказва 
изпълнението на това изискване:
При подаване на оферта участника 
описва подробно изискванията по 
съответния критерий за 
подбор /направление, година на 
придобиване, № на издадения 
документ, издател/ в Част IV, 
Раздел А/Годност/, клетка 1 от 
Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/.
Продължава в Раздел VІІ.2 Друга 
допълнителна информация.

Номер на раздел: III.1.3 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Технически и професионални възможности
Вместо: Да се чете:
При подаване на оферта участника 
описва подробно изискванията по 
съответния критерий за подбор в 
Част IV, Раздел В, клетка 2 от 
Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/.

При подаване на оферта участника 
описва подробно изискванията по 
съответния критерий за подбор в 
Част IV, Раздел В, клетка 2 от 
Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/. 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във 
връзка с § 29, т. 5, б. „а” от 
Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗОП, в сила от 1 
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април 2018 г., ЕЕДОП се представя 
задължително в електронен вид.

Номер на раздел: IV.2.2 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Вместо: Да се чете:
14.05.2018 дд/мм/гггг  Час: 17:00 21/05/2018 дд/мм/гггг  Час: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Условия за отваряне на офертите
Вместо: Да се чете:
15.05.2018 дд/мм/гггг  Час: 11:00 22/05/2018 дд/мм/гггг  Час: 11:30

VII.2) Друга допълнителна информация ²
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., 
ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква 
от участника, определен за изпълнител, валидно Удостоверение от 
Камарата на строителите в България за наличието на  регистрация първа 
група, трета категория в Централния професионален регистър на строителя 
за изпълнение на СМР за строежи или еквивалентен документ издаден от  
компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство. Удостоверението за регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя по чл. 33, ал.1 от Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния професионален регистър на строителя следва да 
бъде придружено с валиден контролен талон за 2018 г. съгласно чл.34, 
ал.1 от Правилника.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁷ задължителна информация, която не се публикува
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