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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: 92-A-155/12.06.2020 г. 

  

 

Възложител: Община Костенец 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00484 

Адрес: гр. Костенец 2030,  ул. „Иван Вазов“ №2 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Анета Кирова – Началник отдел Проекти на 

ЕС 

Телефон: 07142 23 08 

E-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 
[] Услуги 
 

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на детски, паркови и спортни съоръжения за 

площадка, находяща се в  УПИ ІV, кв. 90Б по плана на  гр. Костенец” 

 

1. Кратко описание: „Доставка и монтаж на детски, паркови и спортни съоръжения за 

площадка, находяща в УПИ ІV, кв. 90Б по плана на гр. Костенец”, отговарящи на всички 

действащи БДС EN 14974:2006+А1:2010, EN 14974,  БДС EN1176-1, стандарти и европейски 

изисквания за безопасност и здраве и Наредба № 1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра от 12.01.2009 г. на МРРБ, описани в техническа 

спецификация. 

 

Място на извършване:  гр. Костенец, Община Костенец 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 7073,00 лв. 

  

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

 

Номер на обособената позиция:  

 

Наименование:   
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  
 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП. Основанията по 

чл. 54 ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника. Декларацията 

за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно 

да го представлява /когато участникът се представлява от повече от едно лице/. 

За доказване на горните обстоятелства се попълват Декларации Образец № 4 /от името на 

лицата, които представляват участника/ и Образец № 5. 

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да 

представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

За доказване на тези обстоятелства, участникът представя съответните документи, описани 

в чл. 58 от ЗОП. 

1. Критерии за подбор 

1.1.  Технически и професионални способности: 

1.1.1. Участниците да са изпълнили поне една доставка и монтаж с предмет, идентичен или 

сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на 

офертата. 

За доказване на това обстоятелство се представя Списък на доставките или услугите, които 

са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 

услуга /Образец 6;/                                                                                                                                                               
Под „сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира: извършване на „доставка и 

монтаж на детски, паркови и/или спортни съоръжения”. 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица /подизпълнители/, независимо от 

правната връзка между тях. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат. 

За доказване на това обстоятелство се попълва Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за 

подизпълнители Образец № 7 /попълва се от участника/. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата /чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП/ 

За доказване на горните обстоятелства Подизпълнителите попълват Декларации Образец № 

7- А, както и декларации Образец № 4 и Образец № 5 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят 

уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] 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: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 
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[Х] Най-ниска цена  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.06.2020 г. ]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.09.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.06.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [11:00] 

  
Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в гр. Костенец, 

ул.“Иван Вазов “ №2,  Сграда на Общинска администрация, Голяма заседателна зала. При 

отварянето на офертите могат да присъстват участниците  или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 

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         

Идентификация на проекта, когато е приложимо:  
 

 

 

 

Друга информация (когато е приложимо): Документите всързани с участието в обявата се 

представят от участика или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка само на адреса посочен от 

Възложителя, а именно - община Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 в деловодство, в запечатен 

непрозрачен плик, върху който се посочват: наеменованието на кандидата или участника, адрес 

за кореспонденция, телефон/факс и електронен адрес, наименование на поръчката. Документите 

се представят в срока посочен в обявата. Пликът трябва да съдържа всички документи посочени 

в указанията за участие по обявата. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 

обявява ценовите предложения. 

Отварянето на офертите ще се извърши в гр. Костенец, ул.“Иван Вазов “ №2,  Сграда на 

Общинска администрация, Голяма заседателна зала. При отварянето на офертите могат да 

присъстват участниците  или техни упълномощени представители. 
 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [12.06.2020 г.] 

Възложител: .......................п.......................... 
Трите имена:  Йордан Кирилов Ангелов  

Длъжност: Кмет на община Костенец 

 


