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ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за
избор на изпълнител, с предмет:

  

  

  

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и
упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи
на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, по осем
обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „15 януари” № 2- РЗП 1240,37 м2”

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Каломенска” № 8/10 – РЗП
933,63 м2”

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП
2644,22 м2”
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40
м2”

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Михаил Маджаров” № 15 – РЗП
1387,76 м2”

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44
м2”

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52
м2”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20
м2”

          

                              

  РЕШЕНИЕ
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ОБЯВЛЕНИЕ(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A3567A8055           Удостоверено време: 23.01.2017 17:17                    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}23.01.2017 г. 17:17 ч. {/tip})

ДОКУМЕНТАЦИЯ(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A3567A8057           Удостоверено време: 23.01.2017 17:17                    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}23.01.2017 г. 17:17 ч. {/tip})

РАЗЯСНЕНИЕ 1(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A3569817D9           Удостоверено време: 21.02.2017 17:08  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}21.02.2017 г. 17:08 ч. {/tip})

Архитектурни заснемания(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A3569817DD           Удостоверено време: 21.02.2017 17:08 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}21.02.2017 г. 17:08 ч.{/tip})

ПРОТОКОЛ 1(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356C74FDE           Удостоверено време: 22.05.2017 21:58 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}22.05.2017 г. 21:58 ч.{/tip})

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356D02287           Удостоверено време: 08.06.2017 18:26 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}08.06.2017 г. 18:26 ч.{/tip})

ПРОТОКОЛИ(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356D84E8F           Удостоверено време: 21.06.2017 17:26 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}21.06.2017 г. 17:26 ч.{/tip})

ДОКЛАД(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356D84EA5           Удостоверено време: 21.06.2017 17:26 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}21.06.2017 г. 17:26 ч.{/tip})

РЕШЕНИЕ за класиране(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356D84EAD           Удостоверено време: 21.06.2017 17:26 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}21.06.2017 г. 17:26 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356FAB741          Удостоверено време: 05.09.2017 16:06 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}05.09.2017 г. 16:06 ч.{/tip})

ДОГОВОРИ(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356FAB73F          Удостоверено време: 05.09.2017 16:06 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}05.09.2017 г. 16:06 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЕ за прекратен договор(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A356CDA37A          Удостоверено време: 23.10.2017 19:03 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}23.10.2017 г. 19:03 ч.{/tip})
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http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/OBIAVLENIE.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/dokumentacia_injenering-POPOVO-23-01-2017.rar
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/raziasnenie.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/arhitekturni_zasnemania_8-jsgradi.rar
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/Protokol-1-0039-SMR-00012-0017-0009.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/saobstenie_08-06-2017.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/Protokoli.rar
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/Doklad-0039.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/Reshenie-klasirane-0039.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/obiavlenie_za_vyzlojena_porychka.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_injenering/dogovori.rar
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/Obqvlenie-prekraten-dogovor.pdf
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ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП1(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A357B3D827          Удостоверено време: 18.06.2018 17:03 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}18.06.2018 г. 17:03 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП3(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A357B3D827          Удостоверено време: 18.06.2018 17:03 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}18.06.2018 г. 17:03 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП2(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A357CB3A2C          Удостоверено време: 06.07.2018 14:04 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}06.07.2018 г. 14:04 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП8(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A357F57DDC          Удостоверено време: 29.08.2018 17:38 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}29.08.2018 г. 17:38 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЯ за приключили договори ОП 5 и 7(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A35814C75F          Удостоверено време: 06.11.2018 16:50 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}06.11.2018 г. 16:50 ч.{/tip})

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП4(публикуван на: {tip ...Удостоверение на време...::Сериен № на удостоверението за време: 0x03A35829DEA1          Удостоверено време: 20.12.2018 16:27 Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority}20.12.2018 г. 16:27 ч.{/tip})

    ======================================================================================================  
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http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_OP1.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_OP3.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_op2.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/obyavlenie_za_prikluchwane_na_dogovor_op8.pdf
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/obiavlenia_za_prikliuchili_dogovori_OP5_7.rar
http://files.popovo.bg/obst_porachki/2017/23-01-2017_str_nadzor/obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_op4.pdf

