
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000291602

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Луковит

Пощенски адрес:
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Пощенски код:
5770

код NUTS
Ловеч

Лице за контакт

Анелия Николаева Цветанова

Електронна поща:
a.tsvetanova@lukovit.bg

Телефон:
+359 879401353

Факс:
+359 69752014

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.lukovit.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекти към ДФЗ по две
обособени позиции:



II.1.2) Основен CPV код

79421100

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитанетона проекти към ДФЗ по две
обособени позиции: „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по
плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г.;„Реконструкция на улична мрежа, тротоари,
съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община
Луковит“  финансирани договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г.;

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
11860

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да

Брой обособени позиции
2

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Предоставяне на консултантски услуги ОП: 1. „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за
озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит,

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

79421100

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
гр. Луковит, Община Луковит

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит,
Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по договор №
BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г.;



II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
да

Идентификация на проекта
BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г. ПРСР 2014-2020

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекти към ДФЗ по две
обособени позиции:

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

79421100

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
гр. Луковит, Община Луковит

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и
улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“  финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. по  договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г.;

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
да

Идентификация на проекта
BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г. ПРСР 2014-2020



Раздел ІV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №
00369-2020-0011

от
09-септември-2020

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (1)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
100

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
1

Наименование
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекти към ДФЗ по № 1.
„Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III“

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
23-септември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
3

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
3

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
7100

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
4970.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
БУЛКОНС ГРУП ЕООД

Национален регистрационен номер
202210490



Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София

Пощенски адрес
КРАСНО СЕЛО БОРОВО №.59 ет.6 ап.23

Пощенски код
1680

код NUTS
София

Електронна поща
bulconsgroup@gmail.com

Телефон
+359 888281728

Факс
+359 888281728

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (2)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
101

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
2

Наименование
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекти към ДФЗ по №2.
„Реконструкция на улична мрежа, на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит:

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
24-септември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
5

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
5

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
10700



Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
6890.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
АР СИ КОНСУЛТ ЕООД

Национален регистрационен номер
200297009

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
ж.к. Люлин, ул. Джавахарлал Неру Мини Мол Люлин № 29, ет.2, офис 9

Пощенски код
1336

код NUTS
София

Електронна поща
office@RCconsult.info

Телефон
+359 882855862

Факс
+359 882855862

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

01-октомври-2020


