
Ш|ИН®ШК1ЩИЯ ЧЛ ЦУВЛПКУИЛНА И ПРОФИЛА ИА КУПУВАЧА ОВЯВА ')А ОЫЦВПВШ1А ПОРЪЧКА НА П О Й П О П  Ш) ЧЯ SA АЛ Д ОТ ТОИ (мрапн Ь)

АГЕНЦИЯ ПО 01Щ8СТ11НИ ПОРЪЧКИ 
1000 СОфИЯ, УЛ. Л1Г§ 4 

-..e-mail; рМ м ьФ а, 1Ш&йбвФа 
интернет едрее: 1Д р;//.шШ|йорАо

ИНФОРМАЦИЯ ЯД ИУИЛИКУВАНА И ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОВЯВА ЗА 
ОВЩНСТИКПЛ ПОРЪЧКА МЛ СТОЙ Н ОСТ110 ЧЛ. ао, Л Л .:» ОТЗОП

ЕйЦИнформацията е па удълж аване иа първоначалния арок на получаиапс иа оферти

Н омер иа обявата: 20.18-12 Д ата иа публикуваш 1 па обявата па профила па купувача (>Н/1 1/201H 
д д / м м / п т г

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодни информации
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РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Н аименование 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:
Снежа Трендафилова - директор на дирекция 
Обществени поръчки и Оперативни програми и 
проекти и главен юрисконсулт и Теодор 
Атанасов - юрисконсулт

Телефон:
00359 72168703

Електронна поща:
kostinbrod.bg@gmail,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
Обект на поръчката

□Строителство_____________ ПДоставки________________ ^[Услуги________________

Общ а прогнозна стойност на поръчката (в лв. беа ДДС)_____________________________
П редмет на поръчката 36 66. 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 
„Костинброд - Своге"" - 1833.30 лева (хиляда, осемстотин тридесет и три
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1Тейа~ и " три №5 с е т е т  о чча > Гки ) ’боа'ДДС,’
•Дейност Кониудччштоки услуги за упрншюнио и отчитано мм проект 
„Изграждано им Информационен център в гр, Костинброд", ннобходимо па 
община Костинброд на кандидатстване но процедура зл подбор им проикчпл 
по мярка 7,5 "Инмеатиции за публично иолзнчне и инфраструктура зл 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура'' от 
Стратегията яа водено от общноитичж местно рнномтш? на МИГ 
„Костинброд - Своге"" - 1 В33. ГИ) лопм (хиляда, опомстстрин трилшдгр и 
три лева и тридесет стотинки) без ДДС.
Код съгласни Общия терминологичен речник (С1*У)

О си .код Дон, код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79400000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаиане иа офертите
Дата: 12/11/20.18 дд/мм/птг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ГУ ______
И нформация относно срсдстпа от Кнроиейскии съюз
Общестнената поръчка е във връзка с проект н/или програма, фниапсираи/а със Да Ю Ме [,]
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
проект „Изграждане на Информационен център в ,гр. Костинброд'', който са 
осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на 
селските райони 2014г.~2020г. по подмярка 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.Изискванията по техническата спецификация се считат за 
задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до 
отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в 
настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, техническо 
одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и 
еквивалентни такива. Изпълнението на възлаганите услуги и 
възнаграждението за тях се извършва при хипотезата на чл.114 от ЗОП, 
при осигурено финансирането за тях. Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 13.11.2018г. Час: 15.00. Място на отваряне на офертите: в
сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Охрид" №
1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
представители на участниците, съгласно чл.97, ал.З от
ППЗОП.Документацията, образци за попълване и всяка друга информация за 
обществената поръчка е публикувана на интернет страницата на Община 
Костинброд на интернет адрес: http://kostinbrod.bg/, раздел „Профил на 
купувача", Раздел „Способи по чл.20, ал.З от ЗОП", в преписката на
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Отваряно но офертите s 13 . ]1.Й01В p. н 1 !>s 00 носи» и общинско 
администрация - община Костинброд й тр. коитипброд, у.н. Охрид №1, от,. 
Отварянето е публични и по по го мотат до лрмсьотиат продотпнитоли на 
кандидатите иди техни представители и представители на средствата на 
осведомяване.

Дата ин изпращане пи настоящ ата информации

Дата: oB/ti/uoiB дд/мм/гпт__________ ________

УНП: cdbd740b-9400-42b5-92e3-d5ce0adce2f8 3




