
BG-Чирпан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Възложител

Обект на поръчката

Обща прогнозна стойност на поръчката

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Срок за получаване на офертите

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОПИ-1/2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2017 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091018

BG344, Районна прокуратура-Чирпан, гр.ЧИРПАН, бул. Георги Димитров № 28, ет.2, За:

Теменужка  Колева,  България  6200,  Чирпан,  Тел.:  0416  94144,  E-mail:

rp_chirpan@sz.prb.bg, Факс: 0416 94144

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg/rpchirpan.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/rpchirpan/obshestveni-porchki

/obshestvena-porchka-chrez-sbirane-na-oferti-s-o-19/.

Строителство

153333 лв. без ДДС

„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот,

предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части

от тях

10/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
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Информация относно средства от Европейския съюз

Друга информация

Дата на изпращане на настоящата информация

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от европейските фондове и програми

НЕ

Възложителят удължава срока за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от

Закона за обществените поръчки, с мотив че в първоначално определеният срок за

подаване на оферти са получени по малко от три оферти за участие в обявената с

публикувана обява в профила на купувача на Районна прокуратура-Чирпан процедурата

за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни

работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна

прокуратура-Чирпан“. Съобразно това удължаване на срока за подаване на офертите се

променят и определените при обявяването на процедурата дата и час за отварянето на

офертите, като вместо на 06.07.2017 г. от 10:30 ч., същото ще се извърши на 11.07.2017г.

от 10:30 часа на обявеното място - в сградата в която в момента се помещава Районна

прокуратура-Чирпан, находяща се в гр. Чирпан, бул. Георги Димитров № 28, стая 11,

служба „Регистратура и деловодство“.

06/07/2017  (дд/мм/гггг)
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