
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: [56  ]

 

Възложител: Община Свиленград
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00040
Адрес: Община Свиленград, бул. „България“ №32, стая 302
Лице за контакт: инж. Грозденка Дюлгерова; Таня Славова
Телефон : 0379/74308; 0379/74370
E-mail: obshtina@svilengrad.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[x] Друг адрес: https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-
licza/aktualna-tekushh-remont-na-chitalishhe-v-selo-dimitrovche/
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не

Обект на поръчката:

[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги

Предмет на поръчката: Текущ ремонт на читалище в село Димитровче

Кратко описание: Демонтаж на дървени прозорци-21 бр. Доставка и монтаж на PVC 
прозорци с размери 205/235- 6 бр.,с едно отваряемо крило. Доставка и монтаж на PVC 
прозорци с размери 205/235-11 бр без отваряне. Доставка и монтаж на PVC прозорци с 
размери 152/235- 1 бр. с едно отваряемо крило. Доставка и монтаж на PVC прозорци с 
размери 242/182-2 бр. без отваряне. Доставка и монтаж на PVC прозорци с размери 
242/162-1 бр. без отваряне.

Подробна информация се съдържа в техническата спецификация, която е публикувана в 
профила на купувача.

Срокът за изпълнение на договора е  30 календарни дни, считано  от датата, посочена 
във възлагателно писмо за започване на СМР, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Срокът на договора приключва с издаване на акт образец 19 от Наредба №3/2003 г. за 
обекта, предмет на договора.

 



Място на извършване:  село Димитровче, община Свиленград
 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 7 500 лв. без ДДС
 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Номер на обособената позиция: [   ]
 
Наименование: [……]
 
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): В обществената 
поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата обява 
изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена 
поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 
свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 
изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.
Участник, за когото е налице основание по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 
на съответното основание за отстраняване.
Участникът следва да декларира липсата на основания по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим и контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 
процедура.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Няма изискване
 
Икономическо и финансово състояние: Няма изискване
 
Технически и професионални способности:  Няма изискване

 

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
[х] Най-ниска цена 
 
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [19.04.2018]                      Час: (чч:мм) [17:30]

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [30.06.2018]                      Час: (чч:мм) [17:30]
 
Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [24.04.2018]                     Час: (чч:мм) [13:30]
 
Място на отваряне на офертите: Община Свиленград, бул. „България“ №32, малката 
заседателна зала , ет.2
При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват 
представители на участниците.

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):
Максимална стойност на обществената поръчка е 7 500 лева без ДДС.

Всеки участник трябва да се съобрази с максимално посочената стойност. От участие в
обществената  поръчка  се  отстранява  участник,  предложил  цена  за  изпълнение  на
поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 
задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в 
сила в Република България, където трябва да се извърши услугата са НАП, 
Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 
(nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, 
http://www.az.government.bg/).

 
Образци на документи както следва:

-Декларация по обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-2 и 7 от ЗОП – Образец № 1
-Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 2
-Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП– Образец № 3
-Декларация по  чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 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 № 4
-Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП – Образец № 5
-Техническо предложение – Образец № 6
-Ценово предложение  – Образец № 7
-Количествено-стойностна сметка - Образец № 7.1
-Проект на договор – Образец № 8



Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [03/04/2018]

Възложител
Трите имена: [инж.Георги Стоянов Манолов]
Длъжност: [Кмет на община Свиленград]


