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00956-2013-0001
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-с. Ценово:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД-11/007 от 31.01.2013 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
Община Ценово, ул."Цар Освободител" №66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България
7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002
Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.
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
Обектът на поръчката са строително-монтажни работи, доставки и други дейности, които
трябва да се изпълнят поетапно както следва: Дейности: „Изграждане на улично осветление с
използване на слънчева енергия в Община Ценово” на следните обекти: „Обект с. Ценово”,
„Обект с. Долна Студена”, „Обект с. Беляново”, „Обект с. Караманово”, „Обект с.
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Пиперково”, „Обект с. Белцов”, „Обект с. Кривина”, „Обект с. Джулюница” и „Обект с.
Новград”. Под-дейности: 1. Доставка на комплектни автономни светлинни модули – Уличен
тип, с височина на стълба 6-8 м – 38 бр. 2. Доставка на комплектни автономни светлинни
модули – Уличен тип, с височина на стълба 5-6 м – 248 бр. 3. Доставка на комплектни
автономни светлинни модули – Парков тип, с височина на стълба 3-4 м – 39 бр. 4. Изработка
на фундамент и монтаж на стълбове уличен тип - 286 бр. 5. Изработка на фундаменти и
монтаж на стълбове парков тип – 39 бр. 6. Сглобяване на елементите на съоръженията преди
монтаж – 325 бр. 7. Използване на вишка за монтаж на осветително тяло и фотоволтаичен
панел – 60,94 машиносмени. 8. Контрол/измерване на съпротивлението на изолацията – 45,66
чч.
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
Настоящата обществена поръчка попада в обхвата на чл. 14, ал.1, т. 1 от ЗОП. Предвид
обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се
определят техническите спесификации и не са налице условията за провеждане на ограничена
процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне, безспорно следва обществената
поръчка да бъде възложена като открита процедура по реда чл. 16 ал. 4 от ЗОП.
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
Комисията за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02
9884070, E-mail: mailto:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://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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Възложител
Трите имена: Петър Георгиев Петров
Длъжност: Кмет на Община Ценово
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