Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
01953
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 000013 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 01/02/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01953
Поделение: ________
Изходящ номер: 0000014 от дата 01/02/2019
Коментар на възложителя:

На основание чл. 23 от ППЗОП, Възложителят осигурява неограничен,
пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани на
Профила на купувача на „Пазари Възраждане“ ЕАД: www.pazarivazrajdane.com/profil-na-kupuvacha

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

„Пазари Възраждане“ ЕАД

130107315

Пощенски адрес:

„Цар Самуил“ №90Б, сграда №10
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1202

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Драгомир Димитров

02 9831807

Електронна поща:

Факс:

office@pazari-vazrajdane.com

02 9831807

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.pazari-vazrajdane.com
Адрес на профила на купувача (URL):

www.pazari-vazrajdane.com/profil-na-kupuvacha

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

100000
Текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находящ се
в северозападната част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра, Южен парк I-ва
част – НДК“ по застроителния план на гр. София

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

45000000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 06/02/2019 дд/мм/гггг

УНП: 84435670-69ae-4f8d-8a3a-bd195466f31b

Час: 17:00
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Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
01953
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за
подготовката им, са подробно разписани в Обявата за събиране на оферти
за участие в обществената поръчка, Указанията за участие и одобрените
от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на Профила на
купувача на Възложителя на адрес: www.pazari-vazrajdane.com/profil-nakupuvacha.
2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно
образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в
деловодството на „Пазари Възраждане“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Цар
Самуил“№90Б, сграда №10, лично, или от упълномощен от Участника
представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или
чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между
8:30 ч. и 17:00 ч., най-късно до 17:00 ч. на 06.02.2019 г.
3. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка
ще се проведе от 11:00 ч. на 07.02.2019 г., в административната сграда
на „Пазари Възраждане“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“№90Б,
сграда №10.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 01/02/2019 дд/мм/гггг

УНП: 84435670-69ae-4f8d-8a3a-bd195466f31b
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