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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:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-17-30   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 26/07/2017  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00195
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-133 от дата 26/07/2017
Коментар на възложителя:

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

Пощенски адрес:
ул.Цар Освободитгел № 3

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

Лице за контакт: Телефон:
Кина Димова 00359 55823572

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

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://aytos.bg/obshtestveni-porachki

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

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
199620Предмет на поръчката

„Осъществяване на  ремонт на сградите на Община Айтос и второстепенните 

й разпоредители с бюджетни средства през 2017 год.” по обособени 

позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на  ремонт 

на сгради на общинската администрация.”; Обособена позиция № 2: 

„Осъществяване на  ремонт на сгради на Дирекция „ОЦСЗУ” при Община 

Айтос”;Обособена позиция № 3: „Осъществяване на  ремонт на сгради на 

Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос”.

Община Айтос не разполага със специализирано общинско предприятие, чрез 

което да осъществява  ремонти на общинските сгради. С настоящата 

процедура се цели да бъде избран изпълнител, който, при необходимост и 

конкретна заявка от Община Айтос, да извършва  ремонти на сгради, 

общинска собственост.

Сградите третирани в тази поръчка са различни по вид, тип и 

предназначение.

Основните дейности, предмет на поръчката са зидарски, мазачески, 

бояджийски, настилки и облицовки, тенекеджийски, дърводелски, покривни, 
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изолационни, инсталации в сгради и др. 

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45232150

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 15/08/2017 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника 

или негов упълномощен представител или по поща/куриер. Върху плика се 

посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и 

електронен адрес, наименование на поръчката. 

Място на подаване на офертата: гр. Айтос, , ул.Цар Освободитгел № 3, в 

административната сграда на общината, отдел „Деловодство”

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да 

присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 26/07/2017 дд/мм/гггг
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