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1000 София, ул. Леге 4
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РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

проект
за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление  
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: 67   От дата: 27.02.2018 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул. България 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев +359 95272222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg +359 95272323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://varshets.bg/index.php?
option=administrate&range=_buyer&case=competitions

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 64   От дата: 23.02.2018 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е  
приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00850-2018-0004(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП  
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

ІV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша №18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да бъде подавана в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното 
действие, а ако лицено не е уведомено - от датата, на която е изтекъл 
срокът за извършване на съответното действие

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 27.02.2018 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Трите имена: (Подпис)
инж. Иван Михайлов Лазаров

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Вършец

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна  
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените  
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност
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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул.България № 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев +359 95272222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg +359 95272323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://varshets.bg/index.php?
option=administrate&range=_buyer&case=competitions

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Консултантски услуги по ОСИП и осъществяване на независим строителен 
надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на 
водопроводна и улична инфраструктура  в гр. Вършец"
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 71520000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка е извършване на консултантски услуги по 
оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на 
независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на 
обект: „Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. 
Вършец“. 
 Проектът обхваща реконструкция на водопроводната мрежа и 
рехабилитация/реконструкция на улична инфраструктура на участъци от 
вътрешната улична мрежа на гр. Вършец, като общата дължина на уличната 
мрежа, предвидена за рехабилитация/реконструкция е приблизително 2045 
м., а общата дължина на водопроводната мрежа, предмет на реконструкция, 
е приблизително 1560 м. Обектът е втора категория строеж, съгласно чл. 
137, ал. 1, т. 2, буква „а“ и „б“ от ЗУТ  и чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, 
т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи.  

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27.02.2018 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
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Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

Номер на обявлението в РОП: 831659

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение ⁷
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия  
орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния  
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: VI.3 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Допълнителна информация
Вместо: Да се чете:
Действията на комисията по 
разглеждане, оценка и класиране на 
офертите ще се извърши по реда на 
чл. 61 от ППЗОП, тоест по „обърнат“ 
ред, с последващ подбор съгласно 
чл. 181, ал. 2 от ЗОП. В случаите 
по чл. 181, ал. 2 от ЗОП, на 
основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, 
ценовите предложения могат да не се 
представят в запечатан плик.

Действията на комисията по 
разглеждане, оценка и класиране на 
офертите ще се извършат по реда на 
чл. 104, ал. 1 от ЗОП, във връзка с 
чл. 54, чл. 56-58 от ППЗОП. 
Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП 
опаковката на участниците трябва да 
включва документите по чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т. 1, опис на 
представените документи, както и 
отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис "Предлагани ценови 
параметри", който съдържа ценовото 
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2.

Номер на раздел: IV.2.2 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо: Да се чете:
19.03.2018 дд/мм/гггг  Час: 17:00 29.03.2018 дд/мм/гггг  Час: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Условия за отваряне на офертите
Вместо: Да се чете:
20.03.2018 дд/мм/гггг  Час: 10:00 30.03.2018 дд/мм/гггг  Час: 10:00

VII.2) Друга допълнителна информация ²
В документ "Указания и документация" се извършват промени в:
-Раздел IV. Съдържание на офертата;
-Раздел IX. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите
Възложителят публикува коригирана документация в "Профила на купувача" 
в деня на публикуване на настоящето решение. Документацията за 
обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен безплатен пряк 
достъп на адрес: http://varshets.bg/index.php?
option=administrate&range=_buyer&case=competitions&id=10

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁷ задължителна информация, която не се публикува
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