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ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00195
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-210 от дата 17/11/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Айтос 000056764

Пощенски адрес:
ул. „Цар Освободител“ № 3

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Айтос BG341 8500 BG

Лице за контакт: Телефон:
Кина Димова- Главен експерт в отдел 

Общинска собственост

00359 55823450

Електронна поща: Факс:
aetos5@abv.bg 00359 55822133

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.aytos.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

РАЗДЕЛ ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените  
поръчки под уникален номер: (nnnnn-yyyyxxxx):

00195-2016-0013(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.2) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.3) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 „а“ 

Предмет на поръчката, количество и/или обем:По Обособена позиция № 1: 

При изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителя на поръчката 

следва да извърши следното: Изграждане и възстановяване на зони за 

обществен отдих в лесопарк „Славеева река“. Общата площ на имота на 

парка е 381,305 дка. По Обособена позиция № 2: Рехабилитация на 

ул."Паркова" между ОТ217, ОТ224 и ОТ216 и ул."Георги Тихолов

-"Предвидено е възстановяване на асфалтовото покритие с изравнителен 

пласт от неплътен асфалтобетон и – 4 см плътен асфалтобетон, което 

създава предпоставки за по - голяма дълготрайност на асфалтовото 

покритие. По подробно изложение се съдържа в техническите спецификации 

на поръчката публикувани на посочения по-горе профил на купувача на 

възложителя.

(както е посочено в оригиналното обявление)
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РАЗДЕЛ ІII: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

IIІ.1) Информацията се отнася за:
Цялата обществена поръчка
Една или повече самостоятелно обособени позиции

(Ако е обособена позиция) Обособената позиция, за която се отнася информацията:

ІІІ.2)Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за  
временна мярка ''Спиране на процедурата'':

Решение за откриване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Действие/бездействие на възложителя

IV: Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 17/11/2016 дд/мм/гггг

V: Възложител

V.1) Трите имена:
/подпис и печат/
Васил Иванов Едрев

V.2) Длъжност:
Кмет на Община Айтос
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