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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 92-А-52   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 23/03/2018  
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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00484
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-А от дата 23/03/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
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

00359 71412308

Електронна поща: Факс:
kostenetz_adm@kostenetz.com 00359 71423234
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kostenetz.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/podobriavane-materialna-baza-na-
kiril-i-metodii

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
10482.11Предмет на поръчката

Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на 
материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79400000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/04/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00
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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:
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Участниците следва да представят следните документи към офертата си:
1.  Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП;
2.  Заявление  за  участие  –  съгласно  приложен  образец  (Образец  №  
1)  с  приложен Информационен лист с точни данни за дружеството –
участник;
3.  Оригинал на пълномощно или копие от нотариално заверено пълномощно 
на лицето, упълномощено  да  представлява  участника  в  обществената  
поръчка,  когато  участникът не  се представлява от лицата, посочени 
със съответните правомощия в документа за регистрация;
4.  При участници обединения – копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците 
в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който 
се посочва представляващия;
5.  Декларация  по  чл.  54,  ал.  1,  т.  1,  2  и  7  от  ЗОП  –
Образец  №  2.  Декларацията  се попълва и подписва от лицата, които 
представляват участника;
6.  Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 3. 
Декларацията се попълва и подписва от лицето, което може самостоятелно 
да го представлява;
7.  Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване 
на офертата – (Образец № 4);
8.  Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка (Образец № 5);
9.  Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката,  попълнено  
по  образец
(Образец № 6) – оригинал;
10.  Декларация за приемане клаузите на договора – (Образец № 6.1.);
11.  Декларация за срока на валидност на офертите – (Образец № 6.2.);
12.  Декларация,  че  при  изготвяне  на  офертата  са  спазени  
задълженията,  свързани  с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд – (Образец № 6.3.);
13.  Ценово предложение, попълнено по образец (Образец № 7) – оригинал.
Образците  към  офертата  се  подписват  от  лица,  които  имат  право  
да  представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя 
представителните си функции.
Копията   на   документите   трябва  да   бъдат  заверени   от  
законния  представител   на участника с гриф „Вярно с оригинала“, 
собственоръчно положен подпис и печат.
В случай, че предложена от  участник цена е с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка, ще  трябва  писмено  да  докаже  
как  е  постигнал  тази  цена,  по  смисъла  на  чл.  72  от  ЗОП,  с 
подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията 
изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на 
искането;
14.    Декларация  по  чл.  3,  т.  8  и  чл.  4  от  Закона  за  
икономическите  и  финансовите отношения  с  дружествата,  регистрирани  
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в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици – (Образец № 8).
ВАЖНО:  Участниците  са  длъжни  да  представят  съдържанието  на  
запечатаната непрозрачна  опаковка  както  на  хартиен  носител,  така  
и  сканирана  на  електронен носител   (компакт   диск),   който   също   
поставят   в   опаковката   заедно   с   хартиеното съдържание. При 
несъответствие в съдържанието им, с предимство се ползва хартиения 
вариант.
Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на 
оферта, поставените критерии за подбор, както и образците на документи 
са достъпни в профила на купувача на община Костенец, посочен в 
настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/03/2018 дд/мм/гггг
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