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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: 92-А-51   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 23/03/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00484
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-А-51 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/rekonstrukcia-i-rehabilitacia-na
-put-kostenec-vili-kostenec

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
45000Предмет на поръчката

Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция 
и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец –
лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79400000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/04/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00

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. Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/;
2. Административни сведения /Образец №2/. 
3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се посочва представляващият и от 
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както 
и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
 3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.;
4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
т. 2 и 7 от ЗОП /Образец №3/;
5. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-
5 вкл. от ЗОП /Образец №4/;
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и 
дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват 
такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения /Образец №8/;
7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, 
работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения /Образец №10/;
8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП /Образец №13/;
9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари /Образец №11/;
10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици /Образец №12/.
11. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената 
услуга /Образец №7/;
12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в 
който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец №9/;
13. Техническо предложение /Образец №5/;
14. Ценово предложение /Образец № 6/.
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.
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Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/03/2018 дд/мм/гггг
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