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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 09-05-2#19   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/04/2017  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00009
Поделение: ________
Изходящ номер: 09-05-2#19 от дата 12/04/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
община Девин 000614895
Пощенски адрес:
ул.Дружба №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Девин BG424 4800 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж.Антоанета Гаджакова 03041 2174
Електронна поща: Факс:
оbshtina@devin.bg 03041 2661
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.devin.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://devin.bg/index.php?
option=com_content&view=category&id=202:soo2017-03-izgotvyane-na-
otzenka-za-saotvetstvie-na-proekti-s-
iziskvaniya&Itemid=115&layout=default

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
15431.12Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на 
инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при 
изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни 
мерки  на жилищни сгради на територията на град Девин “ съгласно 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на 
директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони“ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0149-С01 по четири 
обособени позиции:
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за 
съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към 
строежите  на обект: Многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, 
находяща се в поземлен имот с идентификатор 20465.501.493 по 
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кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, 
област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Родопи” № 20”
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за 
съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към 
строежите  на обект: Многофамилна жилищна сграда „Стара планина”- гр. 
Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.617 по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област 
Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Васил Левски ” № 47”
Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за 
съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към 
строежите  на обект: Многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, гр. 
Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.816 по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област 
Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Цветан Зангов” № 13”
Обособена позиция №4: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за 
съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към 
строежите  на обект: Многофамилна жилищна сграда- блок „Въча” –гр. 
Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.504.848 по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област 
Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Явор” № 1”

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71313000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 21/04/2017 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:
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно 
предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 
райони“.
Оферти могат да се подават само за една обособена позиция.

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Участниците следва да представят следните документи:
1. Опис на представените документи, съгласно Образец към настоящата 
документация;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 
възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за 
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката;  
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;  
3. Документите по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо;
4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, съгласно Образец към настоящата 
документация; 
5. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/, 
съгласно Образец към настоящата документация;
6. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП, съгласно Образец към настоящата 
документация;
7.Декларация по чл.54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно Образец към 
настоящата документация;
8.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, съгласно Образец към 
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настоящата документация.
Офертата включва:  
1. техническо предложение, съдържащо:  
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не 
е законният представител на участника;  
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя;  
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) 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.
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника по 
показателите с парично изражение. 
Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  
на труд от следните институции: 
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите /НАП/:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 
Електронни адреси на НАП:
infocenter@nra.bg –  обща информация
/nap@nra.bg   -  само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
-Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
-Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 
труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 12/04/2017 дд/мм/гггг
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