.7Н.> ИНФОрЧг.ЩiЯ (вepciis
РЕШЕНИЕ ЗА о;10БРЯв.4НЕ H,i о6ЯВлЕНИЕ ЗА ИЗИЕНЕНИЕ И1И АОПЪ:IНИТЕ

Парпта,

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪцКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mai1: pkCa>aoo.bq , аор^aop.bc
интернет адрес: http://www.aoa.bq
цЕНИЕ ЗА ОДОБРЯЕАНЕ НАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ иJiИ
РЕI
ДОП'bЛHaИTFJdHA ИНФОРМАЦИЯ
(Информацинта не се публикува в Офнциален весгнин на ЕО)
❑ проект
~1за публикуване
оряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
Решение за одо'
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация
Решение номер: 8 От дата: 19.06.2020 дд/мм jrrrr

I: В'b3JIOЖИTFЛ
~.~~ ~~.~~.'.'.."..~_"'-- -- -~•г --

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

обшина Ко3ериново

000261491

Пощенски адрес:
рети иарт Na1
пл . !
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Кочериновс

BG413

2640

BG

Лице за контакт:
иr Чамишка
Ната,
Fлектронна поща:

Телефон:
+359 705320_'
Факс:

obst_kocrerіr.ovo@гпгi'.bg

+359 70532330

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http: //www.ob-kocherіnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http:
BD$DO~BO —$DО~вВА$;~1$83$DO$BF$Di$83$DC$В2`~DO$BO~sD1$87$DO$ ВО/

V: АДМИНИСТРАТИВНА ИИФОРМАIZИЯ
II.i) Процедурата е отsрита с:
Решение номер: 7 От дата: 13.06.2020 дд/мвч/гггг .

II.2) Референтен номер (кап.то е посочено в оригина,
тното обявление, ако е
прило;кимо):
11.3) Уникален номер на поръчката в POII:
оо 777-гого-ооо 7( n n nпп-уууу-хюос )

I: IIPAВgiO OCH08AИИE
❑ Член ioo, ал. i от ЗОП
QЧлен ioo, ал. 7, т. [...] от ЗОП
QЧлен ioo, ал. 11 от ЗОП
QЧлен гоо, ал. 12, т. [...] от ЗОП
►
~~ Член 179, ал, i от ЗОП
❑ц
.лен ioo, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
QЧлен ioo, ал. ц във вр. чл. 177 от ЗОП
ПЧлен ioo, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

N: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изsгенение или за допълнителна

цНП S747ес69-се41д7аЬ-S:65-i~5ч-:~-_",

информация

~

~

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ Й.1И

Гlартида:

ДОпЪЛНИТЕ.7Н.а ИНФОР~4АЦИА t eepciiя -,

НАИНФОРМАЦИЯ
ЪЛИИТЕТl
VI: ДОГI
VI.i) Допълнителна информация (когато е прило:кгимо):

VI.г) процедурн по об:ггалване

VI.2.і) орган,който отговаря за процедурите по обжалване

Официanно наименование:
Комисия за заwита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул . Влтоца N! 18
Град:
Софля

Пощенски код:

Държава:

1000
Телефон:
+359 29884070

BG

Факс:

Електронна поща:

=359 2980315

cpcadmin2cpc.;g
Интернет адрес (URL):

пttp://www.cpc.bg
VI.2.г) Подаваrге на :иалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Lл . 197 ал . 4 ст 80П
VI.3) Дата на изпращане на наст!
►яп nто _nешение
Дата: 19.06.2020 дд/мм/гггг

vгг: възложитвл
VII.i) Трите имена: (подпы.
Иваr: Симеонов ци-tоа
VII.2) Даi ъисност:

кvет на ос,
ина ;.с _еох-овс
I
ритурка къи Официален вестник на Европейския съiоз

Инфорутация и он.пайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

попrлвкл
О'
ояв✓генхе за изvсенения или за допъ.
тнителна информация
Директива 20 14/24/ЕС/ЗОП, Директива 2oi4/г5/ЕС/ЗОП
Беле;кпга:Ако корекции в*~ти изvtенения на обяв.~тения доведат до съществена промяна
на уе.повията на процед3-рата, е необходиv> o да се удъ✓тжат първоначално предвндепите
крайни срокове и.~ти да се стартира нова процедура.
Поръчката е в оо
'ластите отбрана и сигурност
Да
Нe

РАЗДЕЛ I: вЪ3ЛАГАЩ оРГАИ/вЪ3Ло}KИTFJI (както е посочено в
оригиналното обявление)
I.i) Наименование и адреси i
Официално наименование:
o5s:zиzг Кочериново
Пощенски адрес:
пл . ^рети март №1

rPazt:
Кочериново
Лице за контакт:
:-iаталия Чамишка
Електронна поща:

косherinovc@-а-=. _
, -- _-_--гbg.ceai-д7а6-8?б?-908973дС?r.:3

код NUTS:
3G413

Национален регистрационен ноvlер: 2
000261491

~

Пощенски код:
2640

I

Телефон:
+359 7 С 532~"__
Факс:

-359 7С-

- _

дър;:сава:
В~

1

Партыда:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЭМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия

7)

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.ob-kocherinovo.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):

http: //www. ob-kocher іnovo .Ьg/%D О%9F%D1%80%D О%ВЕ%D1%84%DО%В8%DО %ВВ %DО%
BD%DO%ВО-%DO%ВА%D1%83%DO%BF%D1%83°sD0% В2%DO%ВО%D1%8 7%DO%ВО/

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.i.i) Наименование:

"Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община
Кочериново"
Референтен номер: 2
II. i.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: 1 2

45332000

II.i.g) Вид на поръчка
❑Доставки
Ј Строителство
II.i.4) Кратко описание:

❑Услуги

изграждане на пречиствателна станция и канализационна мрежа на
територията на гр. Кочериново

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 19.06.2020 дд/мм/гггг
VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
❑ eNotices
❑ TED eSender
❑ ДРУI'о
Потребителско влизане в TED eSender: ~
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 984131

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII.i) Информация за коригиране или добавяне
VII.i.i) Причина за изменение ~
►
~~ Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
❑ Публикувани в TED данни, които не сьответстват на първоначanните, подадени от възлагащия

орган
VII.i.r) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1(моля,укажете съответния
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел:
I I. І . 4
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени:

кратко описане
Вместо:

да се чете:

строително ремонтни работи по
аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН
- 500куб.м и аварийен ремонт на
съществуващи реsервоари, накодящи
се в местност Ридо, гр. Кочериново,
община Кочериново.
Изпълнителя следва да изпълни
строежа съобраsно спецификите на
предвиденото за изпълнение
строителство и в съответствие с
разработеното в одобрения за
изпълнение проект и количествените
сметки.

изграждане на пречиствателна
станция и канализационна мрежа на
територията на община Кочериново.
Строителните дейности ще бъдат
изпълняани по етапно, съгласно
одобрените проекти

УНП:8747есЬ9-се41-47аЬ-8265-908973д02ед3

3

Партыда

РЕИIЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОЛЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

Номер на раздел:
I V. 2. 6
Част от текста,която трябва да се промени:

срок

Обособена позиция №: 2

на валидност на офертите

Вместо:

Да се чете:

04.01.2021 дд/мм/гггг

Час:

02.12.2020 дд/мм/гггг

Час:

VII.2)Друга допълнителна информация 2

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския сьюз и на всички приложими закони.
моля, повторете, колкото пъти е необходимо

в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува

УНП:8747есЬ9-се41-47а6-8265-908973д02ед3

