Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
00964
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: 103 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 27/11/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00964
Поделение: ________
Изходящ номер: 110 от дата 06/12/2017
Коментар на възложителя:

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

Национален регистрационен номер:

Община Генерал Тошево

000852633

Пощенски адрес:

ул. Васил Априлов № 5
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Галина Димова, началник отдел Собственост
и стопански дейности

05731 2020

Електронна поща:

Факс:

mail@toshevo.org

05731 2505

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.toshevo.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toshevo.org/g/?page_id=1407

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

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

21696.47
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно
утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени
позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Обществен превоз по маршрутни разписания по
линии от общинска и областна транспортна схема"
Обособена позиция № 2: „Обществен превоз по маршрутно разписание по
част от линии от републиканската транспортна схема".

Предмет на поръчката

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

УНП: 4ad58a1d-acb6-437b-b904-c82d37e9ae1d

Доп. код (когато е приложимо)

60112000

1

Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
00964
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: 12/12/2017 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

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до
обявата и документацията за обществена поръчка (вкл.техническата
спецификация), като ги публикува на профила на купувача, ел.преписка на
поръчката.
Офертата се представя в запечатана непрозрачена опаковка от участника
лично или от упълномощен от него представител или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, на
следния адрес : гр.Генерал Тошево 9500, община Генерал Тошево,
ул.”Васил Априлов” № 5, Център за услуги и информация.Върху опаковката
участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката и
на обособената позиция, за която се подава оферта; наименованието на
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай
участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното
получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
Дата и час на отваряне на офертите: 13.12.2017 г., 10:00 ч.
Място на отваряне на офертите:гр.Генерал Тошево,ул.”Васил
Априлов”5,заседателна зала,ет.3.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците във възлагането или техни упълномощени представители.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 06/12/2017 дд/мм/гггг

УНП: 4ad58a1d-acb6-437b-b904-c82d37e9ae1d
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