
З А П О В Е Д
РД-117/13.04.2011г.

гр. Алфатар

РАДКА ГЕОРГИЕВА  ЖЕЛЕВА – Кмет на Община Алфатар, като взех предвид:
1.Мое Решение №РД - 56/16.02.2011г.; за откриване на процедура за възлагане на

обществена поръчка по реда на ЗОП. с предмет„Избор на изпълнител за строителство по
инвестиционен  проект №19/321/00251 „ „Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община Алфатар” област
Силистра по Програма за развитие на селските райони, Мярка 321 "Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони

2.Моя заповед с №РД - 70/10.03 .2011г.за спиране на процедурата по т.1 във връзка с
постъпила жалба до КЗК, от страна на „Девня Трейд”ООД и направено искане по нея за
налагане на временна мярка „спиране” на процедурата.

3.Определение на КЗК с №433//07.04.2011г.за прекратяване на производството по
преписка КЗК №249/09.03.20011г.,образувано по жалба .на ДЕВНЯ ТРЕЙД» ООД, ГР.ВАРНА,
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,УЛ.”АТАНАС МОСКОВ” №308 срещу Заповед  №РД -
56/16.02.2011г. на кмета на община Алфатар за откриване на  процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет „Избор на изпълнител за строителство по
инвестиционен  проект №19/321/00251 „ „Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община Алфатар” област
Силистра по Програма за развитие на селските райони, Мярка 321 "Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони.Определението е влязло в сила на
12.04.2011г. И на основание чл.120а,ал.2,т.2 от ЗОП и чл.55 от АПК,

З А П О В Я Д В А М:

1.ОТМЕНЯМ  моя Заповед № РД -70/10.03.2011г. за  спиране на процедурата с
предмет:”Избор на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект №19/321/00251 „
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с.
В. Левски, община Алфатар” област Силистра по Програма за развитие на селските райони,
Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”,поради отпадане
на основанието за това като същата продължи от последните действия към 10.03.2011г.обявени
с Заповед №РД - 56/16.02.2011г.за откриване на процедурата-„Срок за получаване на
документация за участие”.

О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 2603, тел.централа: 086/ 811 610



2.ОДОБРЯВАМ промени в ОБЯВЛЕНИЕ № 00290-2011-0001,ЗАПОВЕД  №РД-
056/16.02.2011г. И В ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие в процедурата с предмет на дейност
,Избор на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект №19/321/00251 „
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с.
В. Левски, община Алфатар” област Силистра по Програма за развитие на селските райони,
Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», както следва:
2.1.В ОБЯВЛЕНИЕ № 00290-2011-0001
ІV.3.3) .Срок за получаване на документация за участие - 11.05..2011 г. Час: 17:00.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 25.05.2011 г. Час: 09:00
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите Дата: 25.05.2011 г.  Час: 10:00
2.2.В ЗАПОВЕД с №РД-056/16.02.2011г.
т.8 .Срок на получаване - до 17:00 ч. на 11.05.2011 година
т.9. Място и срок за подаване на офертите - Офертните документи се внасят в деловодството

на община Алфатар на ул.„Йордан Петров" No 6,  гр. Алфатар до 9:00 ч. на 25.05.2011г. г
т.10. Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура да се проведе на

25.05.2011 год, от  10.00 ч. в Заседателната зала на Общината, ул.„Йордан Петров" No 6,
гр. Алфатар

2.3.В.ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие в процедурата.
2.1.Срок на получаване на документацията - до 17:00 ч. на 11.05.2011 година
6.3.1 Крайният срок за подаване на офертите е – до 9.00 часа на 25.05.2011 год.
7.1 Първото заседание на комисията ще  се проведе  на 25.05.2011  год, от  10.00 ч. в
Заседателната зала на Общината, ул.„Йордан Петров" No 6, гр. Алфатар

3.Настоящата Заповед да се доведе да знанието на всички кандидати,закупили документация за
участие в процедурата до 09.03.2011 г.

4.Настоящата Заповед  да се публикува на сайта на община Алфатар

 5. Решението за удължаване на срока за получаване на оферти да се изпрати до:Агенцията
за обществени поръчки  и Държавен вестник по реда на чл.4,ал.2 и чл.6,ал.1,т.3  от ППЗОП (по
електронна поща с използване на електронен подпис
6.Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на   Тодор Георгиев Динков –
зам.кмет  Община Алфатар .

                            КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:_____________
/Радка Желева/

Съгласувал:………………
/Димитър Генов – юрист
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