РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Рег. № 2801-11052
Дата: 19.05.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки
ОТНОСНО: Директно възлагане във връзка с провеждане на обществена поръчка, публично
състезание, с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, обявена с Решение № РД/02-00425 от 19.05.2020 г. на
Възложителя, публикувана в РОП с уникален номер 00339-2020-0006 и в „Профил на купувача“, на
адрес https://yambol.bg/profile/item/260
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят ще възложи Обособени позиции № 1
„Упражняване на строителен надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна
стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на
преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при
водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“ и №11 „Оценяване на съответствието
на инвестиционни проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на
„Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“ по реда валиден за индивидуалната
стойност на всяка от тях.
Мотиви: Стойността на Обособени позиции №1 и №11 е в размер общо на 15 650 лв. без ДДС,
която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо
не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на 78 310 /седемдесет и осем
хиляди и триста и десет/ лв. без ДДС, като в същото време определя реда за самостоятелното им
възлагане: по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане.

КМЕТ НА ОБЩИНА: /*/
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП
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