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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404761-2018:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи на пътища
2018/S 179-404761
Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Строителство
(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 159-363808)
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Общинна Костинброд
000776363
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни
програми и проекти и главен юрисконсулт“; Теодора Гогова — зам.-кмет
Телефон: +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Факс: +359 72168777
код NUTS: BG412
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/17775
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в
община Костинброд“
Референтен номер: ОП-2018-3

II.1.2)

Основен CPV код
45233120

II.1.3)

Вид на поръчка
Строителство

II.1.4)

Кратко описание:
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Изпълнението на поръчката включва реконструкция и рехабилитация на следните общински пътища —
SFO 1403 II-81 /София—Костинброд/— ФАО, SFO 2406 I-8 /Драгоман—София/— Петърч, SFO 3410 II-81 /
Костинброд—Градец/ — кв. „Обединение“, SFO 2405 Градец—Царичина и SF0 3411 III-811 /Богьовци—
Сливница/ — Безден, както и изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна
инфраструктура на посочените общински пътища.
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2018
VI.6)

Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 159-363808

Раздел VІI: Промени
VII.1)
Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)

Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти
Вместо:
Дата: 25/09/2018
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 01/10/2018
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на оферти
Вместо:
Дата: 26/09/2018
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 02/10/2018
Местно време: 11:00

VII.2)

Друга допълнителна информация:
Обществена поръчка ще се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020
г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
по проект„Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ по договор за безвъзмездна
финансова помощ № 23/07/2/0/00559/20.3.2018 г. за проект № 23/07/2/0/00559. В преписка за поръчката
на адрес http://kostinbrod.bg/archives/17775 се публикува всяка относима информация и документи.
По запитвания с № 70-00-350/5.9.2018 г. и № 70-00-353/10.9.2018 г. възложителят е дал разяснения №
70-00-350/7.9.2018 г., № 70-00-353/13.9.2018 г., в които се представя детайл за изпълнение на „облицован
бетонен окоп“ от проекта и е отстранена техническа грешка в мерна единица в обобщена КС в обект
№ 5, което не влияе на условията за подготовка на офертите, но обоснова удължаване на срока за
получаване на оферти.
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