Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
00007
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: 91.00-121 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 01/11/2016
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 13.00-519 от дата 01/11/2016
Коментар на възложителя:

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

Национален регистрационен номер:

ОБЩИНА МЕЗДРА

000193371

Пощенски адрес:

ул. Христо Ботев №27
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

гр. Мездра

BG313

3100

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Диана Павлова

0910 92116

Електронна поща:

Факс:

mezdra@mail.bg

0910 92523

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.mezdra.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://mezdra.bg/?page_id=16088

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

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

780.08
Избор на изпълнител за провеждане на мерки по публичност и
информираност за проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за
енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна
служба" на РС „ПБЗН“ по административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0089-C01 и №РД
-02-37-98/16.09.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и
благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по
процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна
ефективност в периферните райони” съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предмет на поръчката

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

УНП: 64a54350-11d6-4ae5-8772-a7ea23fbf966

Доп. код (когато е приложимо)

79341400
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Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
00007
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 08/11/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:00

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

Проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно
обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба"
на РС „ПБЗН“ по административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на
мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра обект пожарна служба на РС „ПБЗН“ по административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP0012.001-0089-C01 и №РД-02-37-98/16.09.2016 г. на Министерство на
Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и
регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP0012.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 01/11/2016 дд/мм/гггг

УНП: 64a54350-11d6-4ae5-8772-a7ea23fbf966
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