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Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№

Изходящ
номер и дата

на
документа:

Вид на
документа:

Предмет на
поръчката:

Входящ номер и дата на
АОП:

Дата на
вписване/публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1
15-00/129
/27.06.2019 г. 

Обявление
за поръчка
(Директива
2014/24
/ЕС/ЗОП)

В обхвата на
поръчката са
включени
изпълнение на
СМР по изграждане
на следните
подобекти:
-„Канализация гр.
Белене II етап",
профили 140, 141,
142,143 147, 144,
148; -„Водопровод-
ГЛАВЕН КЛОН
V-ЧАСТИЧНО -
ул."Пенчо
Славейков", гр.
Белене; -
Водопроводни
клонове 113, 116,
117, 118, 119, 120,
гр. Белене; Общо:
Канализация –
1482 л.м.;
Водопровод –
1578,5 л.м.; В
съответствие с чл.
48, ал. 1 от ЗОП
необходимите
характеристики на
предмета на
обществената
поръчка са
подробно
индивидуализирани
и описани в
Техническата
спецификация и
Количествените
сметки
предоставени от
Възложителя,
одобрения
технически
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инвестиционен
проект, и включени
в документацията
за обществената
поръчка.

2
15-00/126
/27.06.2019 г. 

Решение
за
откриване
на
процедура
(ЗОП)

В обхвата на
поръчката са
включени следните
подобекти:
-„Канализация гр.
Белене II етап",
профили 140, 141,
142,143 147, 144,
148; -„Водопровод-
ГЛАВЕН КЛОН
V-ЧАСТИЧНО -
ул."Пенчо
Славейков", гр.
Белене; -
Водопроводни
клонове 113, 116,
117, 118, 119, 120,
гр. Белене; Общо:
Канализация –
1482 л.м.;
Водопровод –
1578,5 л.м.; В
съответствие с чл.
48, ал. 1 от ЗОП
необходимите
характеристики на
предмета на
обществената
поръчка са
подробно
индивидуализирани
и описани в
Техническата
спецификация и
Количествените
сметки
предоставени от
Възложителя,
одобрения
технически
инвестиционен
проект, и включени
в документацията
за обществената
поръчка.

Е-31-00-038114/27.06.2019 г. 27.06.2019 г. 918966

Забележки:
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде
публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка.
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на
поръчката.

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на
обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg
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