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ИНФОРМАЦИЯЗАПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛАНА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКАНА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ШИнформацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: ОПИ-59 Дата на публикуванена обявата на профила на купувача 18/07/2019
дд/мм/гггг
ДЕЛОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02538
Поделение:
Изходящ номер: ОПИ-59 от дата 18/07/2019
Коментар на възложителя:
„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) по две
обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и помещения в
недвижим имот, находящ се в гр.Кърджали, уп.“Екзарх Йосиф“ М! 1

Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в недвижим имот, находящ се в
гр. Ардино, ул.“?епубликанска“ И? 6“

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименованиеи адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Окръжна прокуратура Кърджали 121817 3090133
Пощенски адрес:
ул . Екзарх Йосиф М? 1

Град: код МПТЗ: Пощенски код: Държава:
Кърджали 1556425 6600 136

Лице за контакт: Телефон:
Дора Димитрова 0361 21230
Електронна поща: Факс:
ор-Кагек3.рть.ро 0361 21410
Интернет адрес/и
Основен адрес (ПКЪ):
тер: //иии.рть.р9/13с;/ор1(гс12па11
Адрес на профила на купувача (ПКЪ):
пррр: //иии. рть . бо/бо/орКгбгпа11/о1оз1*1езруеп1-рогспк1/оьз1*1ез
РАЗДЕЛ П
Обект на поръчката
ШСтроителство ШДоставки ШУслуги
Обща прогнознастойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката 2 3 2 2 9 “ 1 8

„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) по две
обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и помещения в
недвижим имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.“Вкзарх Йосиф“ М!“ 1

Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в недвижим имот, находящ се в
гр. Ардино, ул.“?епубликанска“ И: 6“
Код съгласно Общия терминологиченречник (СРУ)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45оооооо



ПаМНЩШИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧАОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ 111

Срок за получаванена офертите
Дата: 05/08/2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ Ш
Информацияотносно средства от Европейскиясъюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да |] НеЙ
средстваот европейскитефондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛУ
Друга информация (по преценкана възложителя)
1. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на строителните и монтажни
работи не следва да е повече от 35 (тридесет и пет) календарни дни,
считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение т 2

(за откриване на строителната площадка) към Наредба ш 3/31.О7.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът
за изпълнение изтича на датата на съставяне на констативен протокол за
приемане на изпълнените СМР. Срок за подписване на протокол приложение
М 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба Ш 3/31.07.2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - до 5

работни дни от сключването на договора, като за обособена позиция 1 се
допуска отклонение до 20 дни,.съобразно метеорологичната прогноза за
времето, Предвид спецификата-ремонт на покрива на НВДВИЖИМИЯ ИМОТ.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е по предложение
на участника, избран за изпълнител. 2.Място на изпълнение на поръчката:
По обособена позиция 1: в гр.Кърджали, ул.“Вкзарх Йосиф“ М! 1 По
обособена позиция 2: в гр. Ардино, ул.“?епубликанска“ М? 6
3.Възложителят предвижда възможност за извършване на оглед на обектите
в работни дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване
на тел. 0361/21 214 - Здравко Сарафов. Огледът на обекта не е
задължителен за съставяне на офертата от участниците. 4.Финансиране
Финансирането на поръчката е с бюджетни средства на Окръжна прокуратура
- Кърджали.

Дата на изпращанена настоящатаинформация
| Дата: 29/07/2019 дд/мм/гггг


