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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-19-38   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 22/07/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00195
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-229 от дата 22/07/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
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- гл.експерт в отдел Общинска 
собстевност

0558 25786

Електронна поща: Факс:
op_aytos@abv.bg 0558 22133

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

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

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
3500.00Предмет на поръчката

Упражняване на авторски надзор при изпълнението на проект 
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“ 
по част „Геодезия“ за обект:  „Водоснабдяване на с.Мъглен, община 
Айтос”.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71000000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/08/2019 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:
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община 
Айтос.“ съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 
02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., сключен между Община Айтос и ДФ 
„Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони.

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Целта на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, 
притежаващ професионална квалификация и практически опит в 
упражняването на авторски надзор.
С Решение № ОП-19-1 / 08.01.2019 г. е открита процедура на договаряне с 
определени лица с референтен номер в РОП на АОП 00195-2019-0001. 
Изпратена е и покана за представяне на оферта и провеждане на пряко 
договаряне на същия изпълнител - инж. Весела Христова Русева, 
осъществила проектирането за обект: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община 
Айтос” по част „Геодезия“. В указания срок в поканата инж. Весела 
Христова Русева не е представила оферта. Представена е нотариално 
заверена декларация за отказ от авторски права. Решение № ОП-19-
13/01.02.2019 год. за определяне на изпълнители и прекратяването в тази 
част на процедурата е влязло в сила. Възложителят е изпратил обявление 
за възложена поръчка с изх. № 12-00-157 от дата: 22/05/2019 

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 22/07/2019 дд/мм/гггг
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