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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

проект
за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление  
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: ОП-16-50   От дата: 15.11.2016 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
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

+359 55823450

Електронна поща: Факс:
aetos5@abv.bg +359 55822133

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

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

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: ОП-16-37   От дата: 10.09.2016 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е  
приложимо):
 748382

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00195-2016-0013(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП  
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

ІV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
в 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 15.11.2016 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Трите имена: (Подпис)
Васил Иванов Едрев

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Айтос

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна  
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените  
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
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

+359 55823450

Електронна поща: Факс:
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aetos5@abv.bg +359 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: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк 
“Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно –
комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и 
оформяне..

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
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.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 15.11.2016 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 748382

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение ⁷
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия  
орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния  
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: II.2.5 Обособена позиция №: ² 2
Част от текста, която трябва да се промени:
Критерии за възлагане:

Вместо: Да се чете:
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П1-Организация на персонала    
Тежест: 5

П1-Гаранционен срок    Тежест: 5

Номер на раздел: IV.2.5 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Вместо: Да се чете:
10.10.2016 дд/мм/гггг  Час: 16:00 18.11.2016 дд/мм/гггг  Час: 16:00

Номер на раздел: IV.2.7 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Условия за отваряне на офертите

Вместо: Да се чете:
11.10.2016 дд/мм/гггг  Час: 12:00 21.11.2016 дд/мм/гггг  Час: 12:00

VII.2) Друга допълнителна информация ²
Срещу отговор на получено запитване по обществената поръчка е постъпила 
жалба от страна на „Бургаспътстрой“ АД, гр. Бургас, с която е поискана 
и временна мярка „спиране на процедурата“. Община Айтос  е предприела 
всички законови действия, като изцяло законосъобразно се е съобразила с 
императивната разпоредба на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, съгласно 
която възложителят е длъжен да спре процедурата за възлагане на 
обществената поръчка. На 10.10.2016 г. Община Айтос е изпратила 
информация до АОП за спиране на цялата процедура, която в същия ден е 
публикувана на страницата АОП и на Профила на купувача. С Определение 
№916/03.11.2016г. на Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК 
– 732/2016 г., КЗК оставя без разглеждане жалба с вх. № ВХР-
2038/07.10.2016 г. от „Бургаспътстрой“ АД  поради оттегляне на 
подадената жалба и произв. е прек., като същото е публ. и общо достъпно 
на официалния сайт на КЗК. На 14.11.2016 г. КЗК е ув.общ. Айтос, че 
срещу Опр. на КЗК няма постъп. жалба

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁷ задължителна информация, която не се публикува
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