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Версия за печат
 BG-Варна

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)

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата
СОО1-2018
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
18.05.2018 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662064
BG331, Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово, ул.Уилям
Фруд № 1, За: Емилия Николова - Правен съветник, България 9003, Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.bshc.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1898,12368.

Строителство

85000 лв. без ДДС

Зазиждане на прозорци, подмяна на AL дограма с PVC такава, изкърпване на вътрешни стени, боядисване на помещение и полагане на топлоизолация по
стените на бл. "А5” – Кавитационна тръба на територията на ЦХА-Варна

45400000
Описание:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076915&PHPSESSID=ba933f46a3b39a0e79da5bde2cfcd451&tab=&act=&header=&header=print
mailto:office@bshc.bg
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Срок за получаване на офертите

 
Информация относно средства от Европейския съюз

 
Друга информация

 
Дата на изпращане на настоящата информация

Довършителни строителни работи 
 

11/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Дата и час на отваряне на офертите: 12.06.2018 г. от 10.00 ч. В указания срок не са получени три оферти и повече, поради което на основание чл. 188, ал. 2 от
ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:30 часа на 11.06.2018 г. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността
му, както и гаранция за авансово предоставените средства, се представят от избрания изпълнител в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

07/06/2018  (дд/мм/гггг)


