BG-Неделино:
РЕШЕНИЕ
Номер: 14 от 14.04.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
Община Неделино, ул. Александър Стамболийски №104, За: Боян Радоев
Кехайов - Кмет на Община Неделино, Република България 4990, Неделино,
Тел.: 0892 278476, E-mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03072 8850
Място/места за контакт: Община Неделино
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nedelino.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27.html.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени

услуги

Друг: Общинска Администрация
А)

ЗА

ОТКРИВАНЕ

НА

ПРОЦЕДУРА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)Вид на процедурата

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ

НА

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при
състезателен диалог/на конкурса за проект
Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред
Държавен фонд „Земеделие” с проекти по 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” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване
на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт
на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55
гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с
културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр.
Неделино
ІV.2)Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за
действие за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2)Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за
действие
НЕ

V: МОТИВИ
V.1)Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от
Закона за обществените поръчки.
V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
14.04.2016 г.
Възложител
Трите имена: Боян Радоев Кехайов
Длъжност: Кмет на Община Неделино

