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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 4   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 15/03/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: Община Вършец
Изходящ номер: 3300-439 от дата 13/03/2018
Коментар на възложителя:
Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и по 
реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с 
предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и 
обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
гр. Вършец, бул. “България“ № 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев 09527 2222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://varshets.bg/index.php?
option=administrate&range=_buyer&case=competitions

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
164115.63Предмет на поръчката

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и обновяване на 
съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 
(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)“
Проектът се отнася за ремонт и обзавеждане на съществуваща двуетажна 
масивна сграда с идентификатор 12961.422.603.1 от КК на гр. Вършец в 
УПИ IV-57 на общинска музейна колекция в гр. Вършец – сграда, паметник 
на културата. Предвидени са дейности по ремонт на покривната 
конструкция, фасадите, инсталациите и помещенията. Общата площ, 
предвидена за ремонт, е 463,80 кв.м.
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Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45212313

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/04/2018 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:
Обществената поръчка е свързана с проект по ДБФП № 12/07/2/0/00815 от 
25.10.2017 г. с предмет „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на 
общинска музейна колекция“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 16.04.2018 г. в 
10:00 часа в Заседателната зала на Община Вършец, като право да 
присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на 
офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на 
Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще 
бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са 
публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на 
купувача", посочен в раздел I.1).
Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да 
предостави гаранция за изпълнение в размер от 5% от стойността на 
договора без ДДС, която да обезпечи неговото изпълнение.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
-депозит на парична сума по сметка на възложителя;
-банкова гаранция в полза на възложителя;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума'' или „банкова 
гаранция" може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 
трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, 
която да обезпечи изпълнението на договора.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на 
застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение са разписани в проекта на договор за обществена поръчка.
Определеният за изпълнител участник има право да получи авансово 
плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил 
гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства. 
Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП – под формата на парична 
сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна 
застрахователна полица. Съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП гаранцията за 
авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след 
връщане или усвояване на аванса.
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Определеният за изпълнител участник има право да не се възползва от 
възможността за авансово плащане, като в този случай договорът ще се 
изпълнява без предоставяне на аванс. Своята воля изпълнителят следва да 
изрази писмено пред възложителя не по-късно от 3 (три) месеца от датата 
на сключване на договора.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 164 
115,63 лева без ДДС, разпределена както следва:
-Извършване на СМР за изпълнение на проект: "Ремонт и обновяване на 
съществуваща сграда на общинска музейна колекция" - 156 300, 60 лева
-Непредвидени разходи за СМР - 7 815, 03 лева
Важно! Непредвидените разходи ще бъдат направени само при доказана 
необходимост и след направено изменение на сключения договор за 
обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 
116 от ЗОП. Конкретните условия, при които могат да бъдат извършени 
непредвидените разходи, се съдържат в проекта на договор.

В случай че ценовото предложение на участник в поръчката е на стойност 
по-висока от обявения максимален общ финансов ресурс (прогнозна 
стойност на поръчката), офертата на участника ще бъде отстранена от 
участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ 
от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 15/03/2018 дд/мм/гггг
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