
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
А Г Т 1000 София, ул. Леге 4 

А О 1 1 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg 
^̂ ^̂ ^̂ ^ интернет адрес: http://www.aop.bg 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП 

• Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: 0-17062019-278 Дата на публикуване на обявата на профила иа купувача 
21/06/2019 дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00159 
Поделение: _____ 
Изходящ номер: 2044 от дата 21/06/2019 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: 
Община Добричка 

Национален регистрационен номер: 
000852188 

Пощенски адрес: 
ул.Независимост № 20 
Град: код NUTS: 
Добрич BG332 

Пощенски код: Държана: 
9300 BG 

Лице за контакт: 
Даниела Тодорова - началник отдел ЕППИП 

Телефон: 
058 601311 

Електронна поща: 
obshtina@dobrichka.bg 

Факс: 
058 600180 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.dobrichka.bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://dobrichka.bg/profile/orders/0-17062019-27 8 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 

•Строителство ДДоставки ^ У с л у г и 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) __________ 
19 7 6 5 

Предмет на поръчката ± ^ 
„Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с 
Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени 
позиции": ОП 1 „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР 
във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов 
живот-1941" в село Черна" и ОП 2 „Упражняване на Строителен надзор при 
изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата 
инфраструктура на НЧ „Светлина - 194 0" в село Ловчанци" 
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по 
смисъла на чл.16б от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за 
упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с 
Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот-1941" в 
село Черна и на НЧ „Светлина - 194 0" в село Ловчанци. 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 71521000 

УНП: 9201)9<1еО-69са-4с56-9210-а077171<)1Ь7с1 
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РАЗДЕЛ III 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 04/07/2019 дд/мм/гггг Час: 17:00 

РАЗДЕЛ IV 
Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Е̂ З Н е П 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: 
Настоящата процедура е по проект ROBG 4 56 „Хършова-Добричка, заедно по 
красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура", 
финансиран по Програма INTERREG V А Румъния - България 2014-2020, 
изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 98699 / 11.09.2018 г. 

РАЗДЕЛ V 
Друга информация (по преценка на възложителя) 
Критерий за възлагане: пай - ниска цена 
Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за 
уч17гwо, публикувана на официалния сайт на община ДоОрмика. 
Писмени искания за разяснения по условията па общсствспата поръчка се 
приемат до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти до 
17:00 часа на 21.05.2019 г. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка, когато 
са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 ат ЗОП, освен в случаите по 
чл.54, ал.5 илипри условията на чл.5 6 от ЗОП. За участника не трябва да 
са налице обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юристдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Изпълнителят 
на поръчката следва да е консултант по смисъла на чл,166 от Закона за 
устройство на територията и следва да е вписан в регистъра по чл.11 или 
да притежава удостоверение ло чл.9, ал.5 или чл.10, ал. 6 от Наредба № 
РД -02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на 
удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор. 
Икономическо и финансово състояние:Възложителят не поставя изисквания 
за финансовото и икономическо състояние на участниците. 
Участникът декларира наличието на застраховка „Професионална 
отговорност" в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или 
чл. 173 от ЗУТ.Избраният изпълнител представя документ, доказващ 
притежаването на застраховка,/Професионална отговорност" в съответствие 
с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл.173 от ЗУТ като минималната 
застрахователна сума за двата обекта е съгласно чл.5,ал.5 от Наредбата 
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството (НУРЗЗПС) е 35 000 лв. 
Технически и професионални способности:Изпълнителят се задължава да 
изпълнява консултантската услуга чрез физическите лица, включени в 
списъка по чл.13, ал.1, т.5 от Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за 
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 
на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строителен надзор. Екипът за изпълнение на 
поръчката включва следните експерти:1.Експерт-Строителен инженер-
специалност„Строителство на строежи и съоръжения";със специфичен 
професионален опит-упражняване на строителен надзор на строеж жилищни и 
смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения 
за обществено обслужване 2.Експерт - електроинженер - специалност 
„Електроенергетика и електрообзавеждане", със специфичен професионален 

УНП: 920b9dc0-69ca-4c$6-02l£l-a07717Wlb7d 2 



опит -упражняване на строителен надзор на строеж жилищни и смесени 
сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за 
обществено обслужванеЗ.Експерт инженер ВиК - специалност 
„Водоснабдяване и канализация"; със специфичен професионален опит -
упражняване на строителен надзор на строеж жилищни и смесени сгради с 
ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено 
обслужване4.Експерт - инженер конструктор- специалност „Строителни 
конструкции"; със специфичен професионален опит -упражняване на 
строителен надзор на строеж жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено 
обслужване. 5.Експерти - притежаващи специфичен опит най-малко на един 
строеж.5.1.по качеството и съответствие на материалите;5.2.координатор 
по безопасност и здраве/5.3.инженер по количествата. 
Избраният изпълнител посочва персонала за изпълнение на поръчката в 
Списък на персонала за изпълнение на поръчката - приложение към 
договора. 
Дата на изпращане на настоящата информация 

Дата: 21/06/2019 дд/мм/гггг 
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