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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОВЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЬЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП

^ И нф орм ац ията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: 22-ОП-2 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 10/01/2017 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______ _________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00647
П оделение:_________
Изходящ номер: 12-00-10 от дата 18/01/2017 
Коментар на възложителя:
към преписка ID 9060546 __________________

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
т 1» Н я и м р н п к я н и е  и  а т т е с  -------------------------- ------------------ -------

Официално наименование:
Министерство на културата

Национален регистрационен номер:
000695160

Пощенски адрес:
бvл. Александър Стамболийски 17 -------------------- --------------- j

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1040

Държава:
BG

Лице за контакт:
Малинка Цупарска - гл . юрисконсулт в 
дирекция ПООП

Телефон:
02 9400987

Електронна поща:
ш.tzuparska0mc. government.bg

Факс:
02 9818145

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http: / /me. government.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):http-// w w w . profi l n a k u p u v a c h a .сот/Министерство%2 0на%20културата,1159У

РАЗДЕЛ II________________________________ __________ __
Обект на поръчката
I |Строителство____________________I |Доставки________________________ ^ У с л )!  и ------------
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)______________ ______________ _
------  25000Предмет на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка се отнася до избор на 
изпълнител за извършване на застраховка на класически музикални 
инструменти, подробно описани в техническата спецификация______
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_______________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. п редм ет_________________ 66515200____________________________________

РАЗДЕЛ III_____________
Срок за получаване на офертите
Дата: 23/01/2017 дд/мм/гггг_______

УНП 05898fdf-b78f-4421 -9611-7161 ddbba590

mailto:pk@aop.bq
http://me.government.bg/


||*нмамяшя 1А ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20. ДЛ .1 ОТ ЗОП ,верс„. 6,

РАЗДЕЛ IV__________________________ ___________
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:

РАЗДЕЛ V________________ __________ _______________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Министерството на 
културата, бул. ,,Ал. стамболийски" № 17 на 24.01.2017 г., 15.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация_______________________ _____________ _______
Дата: 18/01/2017 дд/мм/гггг_________________________________ __________________________

УНП 05898fdf-b78f-4421 -9611-7161 ddbba590




