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00749-2013-0001
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-Ямбол:
РЕШЕНИЕ
Номер: АК1201/0001 от 23.05.2013 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
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18, За: Дарина
Чолакова, Любка Иванова и Мария Попова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046
686820; 046 686844, E-mail: region@yambol.government.bg, Факс: 046 662277
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен
диалог/на конкурса за проект
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извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на предпазни
съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване на коритото на реката в
участък, граничещ с населеното място на с. Завой, община „Тунджа” от ПК10 до
ПК15, с дължина 775 м.
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
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма
степен

публичността

на

възлагане

изпълнението

на

поръчката,

респ.

прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури
максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за
Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по
посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на
обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни
условия и прозрачност при провеждане на процедурата.
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, България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: 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
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23.05.2013 г.
Възложител
Трите имена: Нели Радославова Кадиева
Длъжност: Временно изпълняващ длъжността Областен управител на област
Ямбол
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