ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
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ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП
На основание чл.44, ал.3 във връзка с чл.31, ал.1, т.1 Закон за обществените поръчки (ЗОП) и
чл.29, ал.1 Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), уведомявам
всички заинтересовани, че при подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път
„Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6 от проект №BG16M1OP002-3.007-0006
„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк
"Централен Балкан” са участвали външни лица, както следва:
ОБЕДИНЕНИЕ „БГОМНИА“, гр. София, ЕИК/БУЛСТАТ 177336655, със седалище и
адрес на управление: гр.София 1124, ул. Гогол № 24, ет.1, представлявано от Милан
Милчев, с участници в обединението „БГБИОМАС” ЕООД, ЕИК 148052463, със
седалище и адрес на управление: с. Сладка вода 9257, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. 1-ва №
4, представлявано от Адриана Йорданова и „ОМНИА” ООД, ЕИК 202619925 със седалище
и адрес на управление: гр.София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №7, вх.А, ап.7,
представлявано от Милан Милчев, изпълнител по договор за услуга № 97 МВ 1/28.01.2019 г.,
сключен след проведена процедура по чл.18, ал.1, т.1 ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени
поръчки, съгласно план за външно възлагане по проект BG16M1OP002-3.007-0006
"Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк
„Централен Балкан”, процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-3.007 на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. "
Информация за обществената поръчка е налична на Профил на купувача на Дирекция „НП
Централен Балкан“ на следния интернет адрес: https://goo.gl/xduFWh
С участието на външните лица са подготвени и техническите спецификации за настоящата
обществена поръчка.
На основание чл.44, ал.3, т.1 ЗОП, в Раздел Пазарни консултации от Профила на купувача на
Дирекция „НП Централен Балкан“ е осигурен достъп до възлагателно писмо и приемо –
предавателни протоколи, както и за резултата от тях във връзка с осъществените пазарни
консултации по отношение на обществена поръчка с предмет: „Опазване на безлесни
природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа
„Дерменка“ по Дейност 6 от проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и
опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”.
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