
Па|ИН«1аЮЖНДИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

ИНФОРМ АЦИЯ ЗА П УБЛИКУВАНА В ПРОФ ИЛА Н А  КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Н А  СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: УД-02-17-260 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 
08/03/2018 дд/мм/гггг
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00803 
Поделение:________
Изходящ номер: УД-02-17-308 от дата 16/03/2018 
Коментар на възложителя:

А ОП

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:
kubrattown0abv.bg

Факс:
0848 73205

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kubrat.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http: / /kubrat. bg/bg/prof ile/buyerprof ile zop2016__023 . php
РАЗДЕЛ II___________________________________________________________________
Обект на поръчката
П  Строителство______________ПДоставки_________________^Услуги_________________
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)_________________________________________
Предмет на поръчката 5 30 0
„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи 
в СОУ „Хр. Ботев", гр. Кубрат”
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)____________________________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 79421000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/03/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00

УН П : 1736653c-080b-4ecd-bd38-85cbdl 65557а

mailto:pk@aop.bg
mailto:aop@aop.bq
http://www.aop.bg
http://www.kubrat.bg


Па|ИН*аЮ«ЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ IV _______________________________________________________________
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЗ Не □
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" съгласно ДБФП № 
17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г.__________________________________________

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 23.03.2018 г., 11:00 ч. , в сградата на Общинска 
администрация - Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I" № 1, Заседателна 
зала, етаж 2 .
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече считано от 
датата на получаване на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране 
на дейностите и получаване на необходимите изходни данни и документи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срокът продължава до окончателното отчитане на 
дейностите по проекта и получаване на окончателно плащане от страна на 
ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция към Община Кубрат.
1 .Изпълнителят на услугата се задължава да спазва мерките за 
публичност, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 
№808/2014 на Комисията от 17.07.2014 г. за определяне на правила за 
прилагането на Регламент (Е'С) №1305/2013 на ЕП и на съвета относно 
подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР и Единен 
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020, публикуван на сайта www.eufunds.bg.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/03/2018 дд/мм/гггг___________________

УНП : 1736653c-080b-4ecd-bd38-85cbdl65557a

http://www.eufunds.bg

