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ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00030
Поделение: ________
Изходящ номер: К-651 от дата 01/03/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Община Силистра

000565537

Пощенски адрес:

ул. Симеон Велики 33
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Силистра

BG325

7500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ирина Николова

086 816260

Електронна поща:

Факс:

op_silistra@silistra.bg

086 823343

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.silistra.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=475

РАЗДЕЛ ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените
поръчки под уникален номер: (nnnnn-yyyyxxxx):
00030-2019-0002(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.2) Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

II.3) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект

Община Силистра открива настоящата обществена поръчка, като към момента
финансиране не е осигурено. Предметът на поръчката включва периодично
извършване по задание на възложитиля за срока на договора на следните
видове СМР:
•Поддържане на общинската пътна и улична мрежа, включително пътни
съоръжения и пътна сигнализация.
•Текущ ремонт на общинската пътна и улична мрежа, включително пътни
съоръжения.
•Ремонтно-възстановителни работи, включително и аварийни, ново
строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на
общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения.
•Други необхванати от предходните строително монтажни работи по пътната
структура на община Силистра, съобразно конретните нужди на
възложителя.
(както е посочено в оригиналното обявление)
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РАЗДЕЛ ІII: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ
IIІ.1) Информацията се отнася за:
Цялата обществена поръчка
Една или повече самостоятелно обособени позиции
(Ако е обособена позиция) Обособената позиция, за която се отнася информацията:

ІІІ.2)Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за
временна мярка ''Спиране на процедурата'':
Решение за откриване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Действие/бездействие на възложителя
IV: Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 01/03/2019 дд/мм/гггг
V: Възложител
V.1) Трите имена:
/подпис и печат/

Д-р Юлиян Найденов Найденов
чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

/п/ ٭данните са заличени на основание

V.2) Длъжност:

Кмет на Община Силистра

УНП: 2c3d2c30-7623-4cb9-8843-7cffa383a33a
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