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АГЕНЦИЯ ПО ОВЛЕСТВЕНИ ПОРЬЧКИ
1000 София, ул. Леrе 4

e-mail: Dk!ФаоцЬg , аоD(aаор.ф
интернет адрес: htФ://Www.аоD.ф

ИН.DОРМАIIИЯ ВА ПУЕПИКУВАIIА В ПРО.DИJЬ IIЛ КУТIУВАlЬ ОБЯВА ЗЛ
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЬЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧП. ZО,АЛ. З ОТЗОП

е за удьлжаване па гървовачмнltя срок за поJIrrаване на оферти
Номер ва обявата: Oboq-H!.a оц,lоэоr7 Дата ва публцкуване Еа обявата на профила на купувача
о4/1о/2oL7 лд/мм/rfft

[lИпформацията

инФо

ово

Деловодпа ппформацпя

Партцда на sъзложптеля: оо9о3
поде_леяие:

uоБi]БЙ

И"*о-щ
....V-.t..Z:,...... о, д^та с,4/|o/2ol7
Комеятар ва възложвте.llя:

ИнФормацията за публикувана в профила на купувача първоначална
за обществената поръчка е с lЁ 906862з в регистъра на Аоп

обява

РА3ДЕJr I: ВЪ3ЛОЖИТЕ,Ц
I.1) наишенование и адDес
ОфццltалЕо ваимевоваЕие:

областна администрация

Нациопален регпсrрациовеЕ rioMep:

Велико Търново

10410з7з9

Пощенски адрес:

пл. Център

lЁ

2

Град,

Велико Търново

Лпце за коЕтакт:

Милена Павлова-Карабялова
юрисконсулт и Петя Райкова
Дирекция АПОФУС

код NUTý:

пощевски код:

вGз21

5000

.Щържава:

BG

Телефов:

062 6008з9

главен
Директор на

Едеr<троцrrа поща:

Факс:

governor . vel i ko . tаrпочоG qmai.L . соm

062 6008з9

Ив'тtрвет алрес/а

OcпoBerr адрес (URL):
http: ,/ /w}rw. vt . government . bgl
Алрес ва шрофи.ла на купувача (IIRL):
ht tp : / /Www. vt . qoveInment . Ь9l

index . php?page=

6+

grочрl

З

рАздв.л II
Обект на rrоръчката
!Строптелсгво
ПДосгавки
Обща прогнозна gгойноqг ца поръчката (в лв. беs ДlIС)

йУслr,ги

14000,00
ПIrcд!етtri поръчхдта
,.Изработване на помоцни лланове, планове на новообразуваните имоти и
регистри на имотите към тях. в трафичен и циФров вид, на земи,
предоставени за ползване на грахдани въз основа на актовете, посочени в
ý 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. както следва: имот с идентификатор 65766.50.6 /КЕ
l+ З0]-ЗЗl в местност ,,Драчево бърдо З-4", с площ 65.{81 дка.; имот с
идентиФикатор 65766.55.6 /КЕ lB З0152/ в местност ,,Остри мотили 2-З", с
плоц бЗ.751 дка.; имот с идентификатор 65766.26.4 /КЕ tЁ З0049/ в
местност ,,Люляците 1", с ллоц 69.807 дка. и имот с идентиФикатор
65166.22.4 /КЕ М З0039/ в местност ,,Воеводска чешма", с плоц 81.079
дка.,

всички

в земJIището на Iрад

свищов,

област

велико търново".

В

рамките на поръчката се включват и дейностите по издаване на два броя
скици за всеки един от новооОразуваните имоти. както и изтотвяне и
предаване на трасировъчните материали.
код съгласно обшия терминологичен речнпк (CPV)
Осп. код
Доп. код (когато е приложиuо)
осн. предмет
71з543оо
!нп c]6c3f/l-flF:li.1_3:63$0.I..п]0.1

парФЦф!aшоr' зд пУБ"rик!вдItА

в IIPorDluи Ед кУпУвдчд оБявд зд

оБпЕсIвЕнд

поьrкд

нд стойоiост по rLц

2о,

,{п j от зоп {мЁ,ý бl

III
Срок за по;цzчаване на офертите
1о 2о1

гггг

]11l

час;1

рАздв/I Iч
Иrrформация отцосно средства от Европейския съюз
ОбщесIвецата поръчка

е във връзка с проеlст и/или програма, фrlнаЕсtiран/а сьс
средства от европейските фондове и црограмц
Ifuентифпкация на проекта, когато е приJIожпмо:

даП неЕ

v
ДD}та ЕЕфорllацпя (по щrcцепка на възложrттеля)

Отварянето на офертите це се извърши на
Областна

администрация

Велико

Търново,

11.10.2017г. от 11.00 часа,

Iр.

Велико

Търново.

пл."Център" lE 2, стая З18. При отваряне на офертите могат да
присъстват кандидатите или техни упълномощени представители.
Управителите и/или собствениците на кандидатите. имащи право да ги
лредставляват сыласно съдебната регистрация ще следва да се
летитимират с лредставяне на докумеЕт за самоличност, а упълномощените
представители ще следва да се летитимират с пълномощно, копие от коёто
ще следва да предоставят на комисията.
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