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ПНФОРМАЦИЯ ЗЛ ПУБJIИКУВАIIА В ПРОФИJIА НА КУIПУВЛЧА ОБЯВЛ ЗА
оБщЕствЕнА поръчкА нА стоЙност по lUI. 2о, АJI. з от зоп

удъrIжаване на първоначалния срок за полrlаване на оферти
Номер на обявата: ОЛо4-52.9iД?.ИtrДата на публиt<уване на обявата tta профила на купувача

ýИнформацията

е за

z9/o6/zotz ддlмм/гггг

Деловодна инфорrrrацrrя

Партила на възло2кltтеJIя: оо9о3
Поделение:
отдата zg/o6/zotz
Изходящ номер
Коментар на възложитеrrя :

Информачията за публикувана
за обществената поръчка е с
I:

в

]Ф

профила

9065504

на купувача първоначална обява
в регистъра на АОП

ВЪ3JIоЖИТЕII

I.r) Напmеновашше п аJIDес
Официално наименование:

Областна администрация

Велико Търново

Национален регистрационен номер
104 10з7з9

:

Пощенски адрес:

пл. Център

lФ 2
код NUTS

Грал:

Велико Търново

вGз2

пощенски код:

5000

1

Лице за контакт:

Милена Павлова-Карабялова - главен
юрисконсулт и Петя Райкова
Директор на
Дирекция АПОФУС
Електронна поща:

,Щържава:

BG

Телефон:

062 6008з9

Факс:

062 6008з9

governor. veI i ko. tarnovoGgma i

1.

Интернет алрес/и
Основен адрес (URL):
http: / /www. vE . gочеrпmепt . Ь9l
Мрес на профила на купувача (URL):
http: / /www. vt . gочеrпmепt . bgl

index. php?page=6#group1

соm

З

II
Обекг ша поръчката

пстроителство
пдоставки
обща п!rотнозна стойносг на поDъчката (в лв. без ДlIС)
66666,00
Предшетша поръчката

RУс.пуги

,,Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и
регистри на имотите към тях, в графичен и чифров вид, на земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в
ý 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с илентификатори:
65766.51.1 /КЕ 1З9 по КВС/ с плош 5З,024 1дка, 65'766.5I.2 /КЕ 141 по
КВС,/ с площ 64,043 лка., 651 66.52.з /КЕ !4З по КВС/ с площ 601198 дка.,
65166.Э2.5 /КЕ 116 по КВС/ с гIl,iоtil 19,0З1 лка. и 65166.52. ,J /КЕ 147 пс
КВС/ с площ 62,628 дка. в }4естнсстите ,,Драчево бърдо - 1" и ,,Драчево
бърло - 2"; имоти с илентификатори: 65766.25.2 /КЕ 45 по КВС/ с площ
258,667 дка. и 65166.24.I /КЕ 42 по КВС/ с плош 98,89З лка. в

местностит€

rrРавнец

- Т" и rrРавнец

- 2";

имоти с идентификатори:

65166.16.1 /КЕ 22 по КВС/ с плош 104,747 дка. и 65166.17 .] /КЕ 2З по
КВС/ с п.пощ 148,L92 дка., в местностите ,.Шатрата - 1 " и ,rШатрата 2"; имот с илентификаториz 65166.40.1 /КЕ 159 по КВС/ с площ 11,46З
дка. в местността ,,Воденичарски дол"; имот с илентификатор 651 66.4З
З /КЕ 111 по КВС/ с площ 11,146 дка. в местността,,Павлолията"; имоти с
}'нп

.).l.хjбl 1-6j4s_$6h.hjс]6rбЕj]70е]fс

пrЁфtt0пlgвl0Ul зА пуБликувдяА в проФилд нд кут]увАrtд оБявл зА оБщЕствЕнА поръчкл нд стоЙност по чл,

2о.

АJI з от зоп (rcPclu 6)

идентиФикатори: б57бб.З9.1 /КЕ 98 по КВС/ с площ 18,З80 дкi.r
65'766.З9.2 /КЕ 9З по КВС/ с площ 12,50З дка., 65166.39.58 /КЕ 95 по
КВС/ с плоtц 18,88З дка. и 65'766.39.6З /КЕ 97 по КВС/ с площ 41,З87 дка.
в местността,

Дядо Петкова

чешма",

всички

в земJIището на град

Свищов,

област Велико Търново". В рамките на поръчката се включват и
деЙностите по иэдаване на два броя скици за всеки един от
новообразуваните имоти, както и изготвяне и предаване на трасировъчните

материали.

Код съгласно

обшпя

теDмпнолоfичен

Dеч нпк (СРV)

Ocrr. код

Осн. предшет

Доп. код (коrато е прrrложимо)

7в543оо

III
Срок за полJлаване на офертrrте
Час:

Iч
gьюз
Информация
относно средства от Европейския
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
идентификация на проекта, когато е приJtожимо:

да

П неЕ

v
Друга шнфорrrrацrrя (по преценка на възло2кrrтеля)

Отварянето на офертите ще се извърши на 06.07.2017г. от 11.00 часа, в
Областна администрация - Велико Търново, гр. Велико Търново,
пл."Център* N' 2, стая З18. При отваряне на офертите могат да
присъстват кандидатите или техни упълномощени представители.
Управителиtе и/или собствениците на кандидатите, имащи право да ги
представляват съгласно съдебната регистрация ще следва да се
легитимират с представяне на документ за самоличност, а упълномощените
представители ще следва да се легитимират с пълномощно, копие от което
ставят на комисията.
ще следва да
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