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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Във връзка с публикувана в профил на купувача на Община Каспичан Обява № 9 

от 16.09.2019г. по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП съгласно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи 

(СМР) на обекти на община Каспичан по четири обособени позиции, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 

Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ в гр. Плиска“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 

Oсновен и текущ ремонт на общински пътища на територията на община Каспичан със 

следните подобекти:  

- ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1082 "/III - 2007/ 

ПЛИСКА - ВЪРБЯНЕ - ГРАНИЦА ОБЩИНА (КАСПИЧАН - НОВИ ПАЗАР) - 

ПРАВЕНЦИ" 

- ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/III - 701/ 

НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) - 

ПЛИСКА - (III - 2007)" 

- ОБЕКТ: Основен ремонт на общински път SHU2081 "/SHU 1080/ Каспичан - 

жп гара Каспичан - Могила - /III -2082/" в гр. Каспичан, ул. "Д. Благоев"“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 

Покрив на „ЦНСТ – гр. Каспичан“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 

Отоплителна инсталация на сградата на ДСП – гр. Каспичан“, 

Ви уведомяваме, че срокът за получаване на оферти е удължен до 17.00 часа на 

01.10.2019г. 

Офертите ще бъдат отворени на 02.10.2019г. в 10.00 часа в сградата на Община 

Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, стая 203. 

 


