
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ОБЩИНА ДЕВИН 000614895
Пощенски адрес:
ул. Дружба № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Девин BG424 4800 BG
Лице за контакт: Телефон:
Георги Савев +359 30412174
Електронна поща: Факс:
obshtina@devin.bg +359 30412661
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.devin.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://devin.bg/index.php?
option=com_content&view=category&id=145:op008-obshtestven-prevoz-na-
patnitzi-&Itemid=76&layout=default

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 
общинската, обласната и републиканската транспортни схеми, квота на 
Община Девин, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 60112000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно 
утвърдени маршрутни разписания: 1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин; 
2.Междуселищна автобусна линия Девин-Кестен-Девин; 3.Междус
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 60112000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Република България
код NUTS:¹ BG424

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно 
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утвърдени маршрутни разписания: 1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин; 
2. Междуселищна автобусна линия Девин-Кестен-Девин; 3. Междуселищна 
автобусна линия Девин-Гьоврен-Девин; 4. Междуселищна автобусна линия 
Девин-Брезе-Девин-сряда

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: 29.01.2016 дд/мм/гггг
Крайна дата: 29.01.2021 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:697592

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: Д-147
Обособена позиция №: ² 2
Наименование:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно 
утвърдени маршрутни разписания: 1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин; 
2.Междуселищна автобусна линия Девин-Кестен-Девин; 3.Междус

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
29.01.2016 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
АРМАНДО - 61 ЕООД 201808008
Пощенски адрес:
ул.Рожен 4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Девин BG424 4800 BG
Електронна поща: Телефон:
armando_devin@abv.bg +359 894221077
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 1
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към  
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 60291.66 Валута: BGN
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) 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.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
по реда на ЗОП

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 09.02.2021 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 60112000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ОБЛАСТ СМОЛЯН
код NUTS:¹ BG424

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно 
утвърдени маршрутни разписания: 1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин; 
2.Междуселищна автобусна линия Девин-Кестен-Девин; 3.Междуселищна 
автобусна линия Девин-Гьоврен-Девин; 4.Междуселищна автобусна линия 
Девин-Брезе-Девин-сряда

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: 29.01.2021 дд/мм/гггг
Крайна дата: 29.07.2021 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената  
позиция:

60291.66 Валута: BGN

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
АРМАНДО - 61 ЕООД 201808008
Пощенски адрес:
ул. Рожен 4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Девин BG424 4800 BG
Електронна поща: Телефон:
armando_devin@abv.bg +359 894221077
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 1
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Удължен срок на договора с 6 месеца на основание чл. 16д, ал. 6 от 
НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С 
АВТОБУСИ и чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 
на Съвета

VII.2.2) Причини за изменение
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Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния  
изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от  
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или  
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ  
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива  
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на  
непредвиденото естество на тези обстоятелства:  
Извънредна епедимиологична обстановка в Република България

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание  
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 60291.66 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 60291.66 Валута: BGN

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
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AHEK. llf\-u*ltt /lr pr.Aax/r.
KbM

floroeop Ne A-t+z or 29.o1.2o16 r.sa BbsflaraHe Ha o6ulectgeHa nopbr.tKa sa ycnyrn

n "r.lA'il,'21 r. a rp. ,Qear,rx, o6qrna p,eann,o6racr cMorRH, Mex.y:f. OEtLU,lHA AEBI4H, El4K 000614895, c aAMrHhcrparhBeH aApec: rp, ,Qeenx,o6t4rxa p'eeun, o6nacr cMOlRH, yn. ,,,Qpyx6a', rye1r npe4.TaBnflBaHa or 3ApABKoBnAAnMnPoB l4BAHoB - KMer Ha o6urrHa fleann, ra BAXApITHKA BEHETT'H'BAtuAnKoBA - f'n' cLleroBoAilrer na o6r4nHa ,Qeeun, HaphL{aH HaKparKo BbSrIo)l( vlrEIT, oreAHa cTpaHa,

n

2.,,APMAHIIO 6t* EOOA, El4K 201BOBOOB, cbc ceAanrqe n aApec HaynpaBneHne: rp' 
'QeanH' 

yr' .,PoxeH" Ng4, npeAcraB.rrq'aHo or Benrco ropraee Ka6aroe -Ynpaerrer, HaphqaHo HaKparKo lrSnbJIHlrrrEJI or Apyra crpaHa,
ce cKtllotttl Hacrotull4flr AHerc rlu,Qoroeop ff-r47 or 29,0L.2016 r. il crpaHhre cecnopasyMqxa 3a cneAHOTO:

Oarrnqecxa o6cranoBKa :

C ex. N9 05_01_ $g#4 or 12.0I.2021 r. e O6r4uHcKa a,qMrHhcrpaLlhs _ ,qeBilH, enocrbnhro nhcMo or o6lacrHn' YnpaBt4Ten Ha oolacr cmonRH, c Koero Ha ocHoBaHhevr' 164' an' 6 or Hape46a N9 2 or 15.03.2002 r.3a ycnoB t,Ara upeAa sa yrBbpxrqaBaHe HaTpaHcnoprHl4 cxeMu r 3a ocbl4ecrB'flBaHe Ha o6ulecrBeH[4 npeBo3r Ha nbrHr4r]I4 c aeto6ycw uvr' 5' naparpa$ 5 or PeraaMeHr (Eo) Ns 1370/2007 na Eapone ilcrcnn napnaMeHr h Hacteera or 23'7o'2007 r' orHocHo o6r4ecreeurre yc^yrn 3a nbrHl4'ecKn npeBo3 cxere3onbreH h aBToMo6rlen TpaHcnopr' e 
^a.eHo 

eoplaanno cbffiacne 3a yAbnxaBaHe HacpoKoBere Ha rqoroBoptlre 3a aero6yceH npeBo3 no nnHnure or peny6lrxaHcKara,o6lacrnara n o1tunncKara rpaHcnoprHa cxeMa or KBorara Ha o6qnsa fleanH s o6fiacrHar.aTpaHcnopr.HA CXeMa 3a cpoK He noBeqe or 6 (r.uecr) ueceqa, cqhraHo ot 2g,oL.2a27 r.t'tpe4rueil Ha h3nbrlreHile Ha ,Qoroaop N9 A-747 o'r 2g.0L,20L6 r, e h3BbpuJBaHe HaooqecreeH' npeeos'na nbrHhqt4 no aero6ycHt. nvi'nn cbrnacHo yrBbp.qeHh MapupyrHr4pa3n4caHl4 fl , rpyFnpaHfi KaKTO cne.qBa :

1..Aaro6ycHa nhHnn flearan _ Cmonsn _ AeBIH
2' Mex4ycenhqHa aero6ycHa nnHn',Qeeran - Kecren - flea,raH3. Mex4ycenilulHa aero6ycna nnHnl,Qeeran _ l_uoepeH _ Aelrax4, Mex4ycen[qHa aaro6ycHa nnHnl,Qeern _ Epese _ r{eannctrnacHo 9n' 4' aa' 1 or AoroBopa, cpoKbr 3a [3nbrHeHhe e 5 (ner) foAnHt] n nsrngana 29'0r'2027 r' Kttq Hacront*nn MoMeHT HFMa npoBeAeHa npoqeAypa 3a Bb3,raraHe Hao6ulecreexa nopbqKa 3a npeBos Ha nbrHr4qfi no yrBbp'eHh MapuJpyrHr4 pasnhcaHhff Haaero6ycH't nnHul, or penyoarKaHcKara, ooracrnara r o6ullrHcKara TpaHcnoprHa cxeMa,Paenope46ara Ha er' 5, naparpaQ 5 or Peuar',rerir (Eo) N9 1370/2007 na Eeponeficrcrn



napnaMeHT h Ha cbBera or 23'70'2007 r, or'ocno o6qecrBeHrre ycnyrn 3a nbrHr4qecKilIlpeBo3 c xe'ne3onbreH h aeroMo64reH TpaHcnopr pernaMeHTilpa Bb3MoxHocr, a cnyvafi nanpeKbcBaHe Ha Y]nYfure unu Ha HenocpeAcrBeH phcK or TaKOBa npeKbcBaHeKoMnereHTH,tr opraH Aa nperqnpreMe cneuHa MflpKa. Tasr cneuJHa MqpKa e BbB Bl4A HanptKo Bb3naraHe nnn sopuarHo cbrnacile 3a yAbnxaBaHe Ha o6qecTBeHa nopbLrKa 3aycnyrur wnv B."B BhA Ha r3HcKBaHe 3a r3nb"nHeHhe Ha HflKOl4 3a,bnxeH[n aa ,06[4ecrBeHr
YcnYfn.

flpuaranero Ha cneuHa MnpKa no cMr4cbna Ha q.n. 5, naparpas 5 or ro3r pernaMeHTnoA Qopmara Ha yAbnxaBaHe Ha cpoKa Ha AoroBopa u.e npeo.qonee Henocpe*crBeHile phcKor npeKbcBaHe Ha npeAocraBflHnre ycnYrn no o6uiecrBeH npeBo3 Ha nbrHr4l14 h u1e ocvrypt.TexHrqecKoro t43nb'nHeHhe Ha npoLleAyphre no qn' 19 or 3aroxa 3a aeroMo6hnxhre
npeB0314.

[1pe4en4 rope[3roxeHoro 14 Ha ocHoBaHhe qr. 16g, an. 6 or Hape46a N9 2 or15'03'2002 r' 3a Ycno'nflTa il peAa 3a yrBbpxrqaBaHe Ha rpaHcnoprHr4 cxeMil v1 saocbu{ecrBffBaHe Ha o6qecreenr npeBo3t4 Ha nbrHnqh c aero6ycr, paspeuJeHhe c rsx, N905-01-159#4 or 12'01'202r r' Ha o6racrHhq ynpaBrren ra o6nacr cMorqH arn epusrei cvl' 19, an. 6 or 3arcona 3a aBToMolnnanre npeBo3r4 tt,tn. r!6, an.1, r.3 or 3ofr, crpaHnfeno floroeop N9 fl-147 or 29.O1.2016 r. ce cnopa3yMffxa 3a cneAHoro:
{a. l. vArrxaBar cpoKa Ha cK.n,oqeH,nfl Mex.y crpaHilTe floroeop N9 .Q_147 or29'0L'20LG r' 4o cKrtollBaHero Ha HoB AoroBop c ras6pan vpes o6ulecrBeHa nopbqKan3nbnHhren 3a npeBo3 Ha nbrHrlr-il4 no yrBbpAeHr MapuJ pyrHn pasntAca|rn Ha aBTO 6yc!nnnHun or peny6lhKaHcKara, o6ractuara u oluyHcKara TpaHcnoprHa cxeMa/ Ho He noBeqeor 6 (uecr) ueceqa, cvrraHo or 29.01 .202I r.
9n' 2' ocrasaarre Knay3h Ha cKn,oqeHnfl Mex,y crpaHhre AoroBop ocraeejrHenpoMeHeHn.

Hacrogulrgr an e Hepa3i4erHa qacr or {oroaop N9 A_147 or 29.01 .2016 r.AHercrr
e4noo6pasnn

Bb3,lO

3APABKO t4B

Kuer ua o6q

l-r. cqeroeo4hren:
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