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^Информацията с за удължаване па първоначалния срок за получаване па оферти

Номер на обявата: 2018-10 Дата па публикуване на обявата на профила на купувача 07/11/2018 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00035
Поделение:________
Изходящ номер: 08-00-172 от дата 07/11/2018 
Коментар на възложителя:

; р  : 90 i W ;/

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Костинброд

Национален регистрационен помер:
000776363

Пощенски адрес:
ул. „Охрид" № 1

Град: код NUTS:
Костинброд BG412

Пощенски код: Държава:
2230 BG

Лице за контакт:
Теодор Атанасов - юрисконсулт;
инж.Габриела Георгиева - зам.-кмет на
община,Костинброд

Телефон:
00359 72168703

Електронна поща:
kostinbrod.bg0gmail.com

Факс:
00359 72168777

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://kostinbrod.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
http://kostinbrod.bg/archives/19020

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
П  Строителство ПДоставки РЗУслуги

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

Предмет на поръчката 4078.30
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и 
отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван 
Вазов" в гр. Костинброд" по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 
"Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" 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 сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр.
Костинброд", необходимо на община Костинброд за кандидатстване по 
процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
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източник!»~сгкз еч* яШшъГ на' 01тргйя/Г "от ’Гтрптшщнщч) чп' нодоно "от 
общностите местно раямитие па МИГ „Костинброд ~ Пнонв"" - 2039,1!» 
лева без ДДС.
•Дейност 2: Консултантски услуги за управление и отчитана па проект*
„Изграждане на оцапа на централен площад „Инпн Вазов" ц нр,
Костинброд", финансиран по процедура ма подбор нп проекти по мярка 7,2 
"Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряваното или разширявалото 
на всички видове малка но мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобловяоми източници и опмоччшапо па енергия" от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие пя МИГ 
„Костинброд - Своге"" - 2039,15 лева без ДДС,

Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)

Оси.предмет 79400000

РАЗДЕЛ III
Срок за получапане на офертите
Дата: 12/11/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV___________ __ _____________  ■ • '
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, фииаисираи/а със Да ЦЗ Не О
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. 
Костинброд", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата 
за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби 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 
ппроект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. 
Костинброд", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата 
за развитие на селските райони 2014г .-2020г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби 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".Изпълнението на възлаганите услуги и 
възнаграждението за тях се извършва при хипотезата на чл.114 от ЗОП, 
при осигурено финансирането за тях. В профила на купувача, са 
публикувани всички относими към провеждания способ на възлагане 
документи, включително технически спецификация, Обява 2018-10 с 
приложенията за попълване, указания към кандидатите и проект на 
договор.
Отваряне на офертите на 13.11.2018 г. в 10:00 часа в общинска 
администрация Костинброд в гр.Костинброд, ул. Охрид №1, ет.2.
Отварянето е публикно и могат да присъстват представители на 
кандидатите и представители на средствата за масово осведомяване.
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Дати на изпращане на настоящи1»'« информации

Дота: 07/1:1/2018 дд/мм/гггг__________ ____ ______

УНП: 13Ь6с90с-Ье49-4912-а58Ь-843е7Ь8а2778 3


