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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba , aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

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: УД-02-17-443 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 
26/04/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00803 
Поделение:_______
Изходящ номер: УД-02-17-474 от дата 04/05/2018 
Коментар на възложителя:

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

Национален регистрационен номер:
000505846

Пощенски адрес:
ул. „Княз Борис I "  № 1

Град: код NUTS:
Кубрат BG324

Пощенски код: Държава:
7300 BG

Лице за контакт:
С. Любенова - младши експерт „Обществени 
поръчки"

Телефон:
0848 72020

Електронна поща:
kubrattownSabv.bg

Факс:
0848 73205

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kubrat.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile zop2016 027.php

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчкатап Строителство_____________ ПДоставки________________ К1 Услуги_________________
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)______________________________________
Предмет на поръчката 90 0 0
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА КУБРАТ 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” НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ 
ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 „Предоставяне на консултантски услуги при 
разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване 
с проект "Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с.
Савин, община Кубрат"; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на 
консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно 
предложение за кандидатстване с проект "Реконструкция на сградата на 
община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност""
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)________________________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_______________ 79131000_______________________________
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РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 11/05/2018 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 KI He I I
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Настоящата обществена поръчка се финансира по "Програма за развитие на 
селските райони 2014 - 2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони, по мярка 
7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 
7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура"

РАЗДЕЛ V___________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците или техни упълномощени представители. Същото ще 
се състои на 14.05.2018 г., 11:00 ч. , в сградата на Общинска 
администрация - Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I " № 1, Заседателна 
зала, етаж 2 .
„Предоставяне на консултантски услуги по проекти на община Кубрат 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” на Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по две обособени 
позиции. В обхвата на поръчката са включени следите дейности, които са 
идентични и за двете обособени позиции, а именно: Предоставяне на 
консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление 
за подпомагане, необходимо на Община Кубрат за кандидатстване с 
проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. Изготвянето на Заявлението за 
подпомагане и комплектоването на необходимите документи по всяко едно 
от проектните предложения ще се извърши след датата на получено при 
Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране 
изпълнението на дейността.
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече считано от 
датата на получаване на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране 
на дейностите, но не по-късно от 20.06.2018 г. като срокът за 
изпълнението е до:
За обособена позиция № 1: до 05.07.2018 г.
За обособена позиция № 2: до 12.07.2018 г.
Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните 
условия записани в проекто договора.
Дата на изпращане на настоящата информация_____________________________________________
Дата: 04/05/2018 дд/мм/гггг____________________________________________________
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