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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 0031
Поделение: гр. Малко Търново
Изходящ номер: 28-00-11 от дата 12/05/2015
Коментар на възложителя:
ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАПРАВА НА 
ИНФРАСТРУКТУРА В С. БРЪШЛЯН, ОБЩ. МАЛКО ТЪРНОВО – ГРУПОВА 
НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Адрес
ул. Малкотърновска комуна № 3
Град Пощенски код Страна
Малко Търново 8162 България
Място/места за контакт Телефон
ул. Малкотърновска комуна № 3 0876 078020

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Деян Йотов
E-mail Факс
diotov@malkotarnovo.org 05952 3128

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.malkotarnovo.org/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):

http://www.malkotarnovo.org/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обектът попада в  Приложение № 2 към 
чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, категория услуги 12 „Архитектурни 
услуги, инженерингови услуги и интегрирани инженерингови услуги; 
услуги по градско благоустройство и ландшафтна архитектура; 
услуги, свързани с научни и технически консултации; услуги, 
свързани с технически изпитвания и анализи” съгласно 
номенклатурата на класификатора на обществените поръчки

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71200000

Доп. предмети 71240000
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71320000
71242000
71250000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техничексото задание и документацията.
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обектът попада в  Приложение № 2 към 
чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, категория услуги 12 „Архитектурни 
услуги, инженерингови услуги и интегрирани инженерингови услуги; 
услуги по градско благоустройство и ландшафтна архитектура; 
услуги, свързани с научни и технически консултации; услуги, 
свързани с технически изпитвания и анализи.
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000   Валута: BGN

Място на извършване
с. Бръшлян, общ. Малко Търново код NUTS: 

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно посочените в документацията и техническото задание

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Ц - „Цена” - 40
С1 - Срок на изпълнение - 10
С2 - Срок за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в 
инвестиционните проекти, констатирани от Националния институт за 
недвижимо културно наследство и или друг компетентен орган, с 
който инвестиционните проекти се съгласуват - 10
Т – Техничексо предложение – 40

Срок за получаване  на офертите
Дата: 22/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
http://www.malkotarnovo.org/ - продил на купувача

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/05/2015 дд/мм/гггг
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