
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

З А П О В Е Д

№ РД – 15 – 27

гр. Шумен, 29.02.2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с писмо № 06.27-3
от  22  януари  2016  г.  на  Главен  секретар  на  Министерски  съвет  за  отпуснати  средства  за
изработване на планове по §4к от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи и определената прогнозна стойност на обществената поръчка, попадаща в обхвата на чл.
14, ал. 4, т. 2 и задължителното прилагане на условията и реда по глава осма „а” от Закона за
обществените поръчки 

ОПРЕДЕЛЯМ

1. Предмет на обществената поръчка:  „Изработване на планове по §4к от ПЗР на
ЗСПЗЗ за общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен,  с.  Дибич, с.  Мараш и гр.
Велики Преслав, област Шумен“.

2. Начин на финансиране: с цел осигуряване на етапно изработване на планове по §4к
от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи са отпуснати средства за
2016 година по бюджета на Областна администрация Шумен, след предварително съставената
и съгласувана с кметовете на общини на територията на област Шумен програма за възлагане.

3. Длъжностните лица, които да получат,  разгледат и оценят постъпилите оферти за
участие да се определят с изрична заповед на 15 март 2016 г., т.е в последния определен ден за
получаване на оферти. 

ОДОБРЯВАМ

1. Публична покана по образец на Директора на Агенцията по обществени поръчки и
определям 10-дневен (в работни дни) публичен достъп до нея след публикуването й в Портала
за обществени поръчки към АОП.

2.  Приложения към публична  покана с  идентификационен № 9050856 в  Портала за
обществени поръчки към АОП (генериран след публикацията), както следва: Приложение 1 –
Административни  сведения;  Приложение  2  –  Техническо  предложение;  Приложение  3  –
Ценово предложение; Приложение 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Приложение 5
– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Приложение 6 – проект на договор и
техническа спецификация.

Публичната покана по образец да се публикува на Портала за обществени поръчки по
реда на чл. 9а от Правилника за прилагане на ЗОП. Едновременно с това публичната покана и
приложенията към нея да се публикуват в Профил на купувача и да се изпрати съобщение до
средства за масово осведомяване.
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