
       ОБЩИНА  СМОЛЯН    
     

                            бул. „България” №12, п.к 4700, гр.Смолян, България  
 

 

 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ОТКРИТ КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:  
 

“Преустройство на съществуваща топлинна централа за внедряване на 

допълнителни модулни енергийни центрове  за работа на природен газ в следните 

сгради: 
 
- Сграда на Общинска администрация Смолян, находяща с в кв.6, УПИ- І 

" Партиен дом,  Дом на съветите, Съдебна палата и  Палата на съобщенията ", 

адрес: бул.”България" №12, гр. Смолян  
 

- Сграда на ОДЗ №2 „Синчец“, находяща се в кв.2, УПИ-ІV – за детски комплекс, 

дом и ясла, адрес: ул.”Момина скала" №2, гр. Смолян  

 

- Сграда на VП-СОУ „ Отец Паисий“, находящо се в кв. 15, УПИ- ІІ   - за Е.П. 

Училище, адрес: ул. „Дичо Петров" №1, гр.Смолян  

 
Т О М   I 

 
 1. Решение на възложителя за откриване на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка  

1.1 Решение под формата на административен акт на кмета на Община Смолян 
1.2 Решение под формата на задължителен образец на Агенцията за обществени 

поръчки 
2. Обявление за обществена поръчка 

 
ТОМ   II 

 
КНИГА I – „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА” 

Приложение №22– Указания за участие в обществената поръчка 
 

КНИГА II – “ ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ” 
 
Приложение № 19 - Пълно описание на обекта на обществена поръчка и технически 
спецификации 
Приложение № 20 – Количествени сметки 
Приложение № 21 – Технически проекти  



 

 

 
КНИГА III – „ ОБРАЗЦИ” 

 
Приложение № 1 - Заявление за участие 
Приложение № 2 - Административни сведения 
Приложение № 3 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия                      
на обществената поръчка 
Приложение № 4 - Списък – Декларация, съдържаща списък на основните договори за 
извършени строителни дейности по изграждане на инсталации за компресиран природен 
газ 
Приложение № 5 - Списък-декларация за собствено или наето техническо оборудване, с      
което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката 
Приложение № 6 - Списък-декларация за собствени или наети технически лица, които 
кандидатът ще използва за извършване на строителството 
Приложение № 7 - Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на 
поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката 
Приложение № 8 - Декларация за участието на подизпълнители 
Приложение № 9 - Декларация от подизпълнител 
Приложение № 10 - Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП за общия 
оборот и оборота от строителство на инсталации за компресиран природен газ за 2007, 2008 
и 2009 г.. 
Приложение № 11 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 
96, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 
общия бюджет на Европейските общности 
Приложение № 12 - Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за участници 
установени/регистрирани в България 
Приложение № 12а - Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за участници 
установени/регистрирани извън България 
Приложение № 13 - Декларация от членовете на обединението/консорциума 
Приложение № 14 - Декларация за приемане и спазване на етичните клаузи на поръчката 
Приложение № 15 - Банкова гаранция за участие в процедурата 
Приложение № 16 - Банкова гаранция за добро изпълнение 
Приложение № 17 - Предлагана цена 
Приложение № 18 - Проект на договор 


