
11а|ИН*0ПаКЦИЯ ЗА ПУВЛИКУНЛИЛ и ПРОФИЛА ПА КУПУПАЧА ОПЯВА ЗА ОВМЩГТППИА ПОРЪЧКА НА ГТОИНОГТ ПО ЧЯ, 20, ЛЯ, 3 ОТ ЗОП (мртия 6)

V  АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
А ГТ 1000 Со(1)ия' ул‘ Леге 4А. О  11 < аоШаеРхЬз

■ЗА ингериет адрес: ЬДа;//шщ,.асю.Ьу

И Н Ф О РМ АЦ И Я ЗА П УБЛ И К УВАН А В П РОФИ ЛА НА КУПУВАЧА О ВЯВА ЗА 
О БЩ КСТШ Ш А П О РЪ Ч К А Н А СТО Й Н О СТ НО Ч Л . 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

□  Информацията е за удължаване на първоначалния срок аа получаване на оферти

Номер на обявата: 2018-12 Дата па публикуване на обявата на профила на купувача 01/11/2018 
дц/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ I P
Д ел оп одн а и н ф орм аци я
Партида на възложителя: 00035
Поделение:________
Изходящ номер; 08-00-156 от дата 0.1/11/2018 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I . i)  Н аи м ен ован и е и  адрес
Официално наименование:
Община Костинброд

Национален регистрационен номер:
000776363

Пощенски адрес:
ул. Охрид № 1
Град: код NUTS:
Костинброд BG412

Пощенски код: Държава:
2230 BG

Лице за контакт:
инж. Габриела Георгиева - зам.-кмет на 
община Костинброд или Теодор Атанасов - 
юрисконсулт и Снежа Трендафилова - 
директор на Дирекция Оперативни програми и 
проекти и главен юрисконсулт

Телефон:
00359 72168703; 00359 
72168752

Електронна поща:
kostinbrod.bg@gruail.com

Факс:
00359 72168777

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://kostinbrod.bg/archives/19025

РАЗДЕЛ II
О бект н а  п о р ъ ч ката

□Строителство ПДоставки ЕЙЗУслуги

О бщ а п р о гн о зн а сто й н о ст н а  п о р ъ ч ката  (в  л в . без ДДС)

П р едм ет н а  п о р ъ ч ката  3666.60
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и 
отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр.
Костинброд" по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 "Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация 
и малка по мащаб инфраструктура" от Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге"с две дейности:
Дейност 1: Консултантски услуги за подготовка проектно предложение 
„Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд", необходимо на 
община Костинброд за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 
по мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура" от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ

УНП: 35f80cc7-5304-4efF-b6ba-bd5ela447e0e

mailto:kostinbrod.bg@gruail.com
http://kostinbrod.bg
http://kostinbrod.bg/archives/19025


ПартШКЯКПЯЩ ЧЛ МУШИСУПЛИЛ I) 111’ОФИЛЛ НЛ КУИУИЛЧЛ ОЬЯОЛ ЧЛ (>Ш1р'ТИИ1Л 1101'ЬЧИА ПА СТОПИОГГ ПО ЧЛ ИО, АЛ .1 ОТ '1011 (»грим 0)

„Костинброд -  Своге"  ПГЗЗ. 31У” пЪн,1"Чхидядц, осемстотин тридесет" и три 
лева и тридесе т стотинки) боа ДДС.
Дейност 2: Консултантски услуги зп управление и отчитане нл проект 
„Изграждане иа Информационен център в гр. Костинброд", необходимо на 
община Костинброд ул кандидатстване по процодура ни подбор на проекти 
по мярка 7,!) "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура" от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИТ’
„Костинброд ” Своге" - 1833,30 лева (хиляда, осемстотин тридесет и три
лева и тридесет стотинки) без ДДС,
Код съгласи» Общия терминологичен речник (СРУ)

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)

Оси, предмет 79400000

РАЗДЕЛИ!
Срок за получииане на офертите
Дата: 08/11/2018 дд/мм/гпт Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средстиа от Клропейския съюз
Общестнемата поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансираи/а със Да ЦЙЦ И е П
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на 
селските райони 2014г.-2020г. по лодмярка 7.5 "Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге".______________

РАЗДЕЛУ___________________ _̂______________________________ _
Друга информация (по преценка на възложителя)
Основната цел е да бъде оказана експертна консултантска помощ на община 
Костинброд в процеса кандидатстване за финансиране и изпълнение на 
проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд" по 
процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 "Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 
мащаб инфраструктура" от Стратегията за водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Костинброд - Своге". Изпълнението на възлаганите 
услуги и възнаграждението за тях се извършва в хипотезата на чл. 114 от 
ЗОП, при осигурено финансирането за тях.В профила на купувача, са 
публикувани всички относими към провеждания способ за възлагане 
документи, включително Техническа спецификация, Обява 2018-12 с 
приложенията за попълване, указания към кандидатите и проект на 
договор.
Дата на изпращане на настоящата информация__________________________________

Дата: 01/11/2018 дд/мм/гггг____________________________________________________

УНП:35гаОсс7-53О4-4е1Г-Ь6Ьа-Ьс15е1а447е0е




