
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 219 

 

София, 02.05.2018 г. 

 

  за второ удължаване срока за подаване на оферти в обществена поръчка 

 
         Правно основание: чл. 100, ал. 11 във връзка с чл.203, ал 3 от ЗОП 

 
         Процедура и предмет: Публично състезание за Избор на изпълнител за изпълнение на 
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване 
и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г., както следва изработване на Технически проекти; 
Изпълнение на СМР; Авторски надзор по време на стр-вото на: - Обособена позиция № 1: Избор на 
изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Блок 11–
Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за 
хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 
59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София; Обособена позиция № 2: Избор 
на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект 
Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. 
„Христо Смирненски „ № 1, гр. София с номер преписка в регистъра на АОП : 00859-2018-0002.  

 
                  УДЪЛЖАВАМ :  
        Срока за получаване на оферти в горепосочената процедура по ЗОП до 04 юни 2018 

г., 16:00 ч. Настоящата заповед не погасява фактически основания за последващо 
удължаване на срока за получаване на оферти в зависимост от развитието на 
процеса/производството по обжалване на Решение № 128 от 19.03.2018 г. на Ректора на 
УАСГ за откриване на процедурата по ЗОП.  
  
                                                            НАРЕЖДАМ : 
 Отдел „Деловодство” на УАСГ да представи на явилите се заинтересовани лица с 
проявено желание и готовност за подаване на оферта копие от настоящата Заповед, като 
със същото не следва да се упражнява въздействие за подаване или не на съответната 
оферта. Предлага се на заинтересованите лица подписването на протокол за 
информираност. 
 Настоящата Заповед да се публикува незабавно в Профила на Купувача. 
 

                 

                                  Възложител - Ректор на УАСГ:               (подпис и печат) 

                               / проф. д-р инж. Иван Димитров Марков / 


