
Па|ММЮИЙАЦИЯ 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: рШ аор.Ьа, аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФ ОРМ АЦИЯ ЗА П УБЛИ К УВАН А В П РО Ф И ЛА Н А  КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Н А  СТОЙНОСТ ПО Ч Л. 20, АЛ . з ОТ ЗОП

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 02 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/11/2019 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4497
Поделение:________
Изходящ номер: РД-25-39 от дата 12/11/2019 
Коментар на възложителя:
Удължава се срока на обява № 9093969/28.11.2019г. на обществена поръчка 
с предмет "Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център з 
аспециална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране на 
материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците" от 12.11.2019г. до 16,30 часа на 14.11.2019г. , 
включително.

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i ) Наименование и адрес
Официално наименование:
Център за специална образователна подкрепа 
- гр.Пловдив

Национален регистрационен номер:
000454845

Пощенски адрес:
гр.Пловдив, ул.Димитър Талев, №102
Град: код NUTS:
Пловдив BG421

Пощенски код: Държава:
4004 BG

Лице за контакт:
Веселка Йорданова Бакиш

Телефон:
032 692521

Електронна поща:
pu_karadjata@abv.bg

Факс:
032 692523

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://www.pu-sk.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.pu-sk.com/pages/read/obshtestvena-porachka

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

I I Строителство______________К 1 Доставки_________________[ |Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)_____________
Предмет на поръчката 4 3333. 34
"Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център“ за специална 
образователна подкрепа - гр.Пловдив чрез модернизиране на материалната 
база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците"
Код съгласно Общия терминологичен речник (C PV )

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 30192700

Доп. предмети 37524100
37820000
37440000
30230000

УНП: e53f6e3b-0a37-49a5-ac75-952251385са2

http://www.aop.bg
mailto:pu_karadjata@abv.bg
http://www.pu-sk.com/
http://www.pu-sk.com/pages/read/obshtestvena-porachka


Па|ИНа»ОИ«АЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 14/11/2019 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не ЦЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛУ_________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 12/11/2019 дд/мм/гггг_______

УНП: е53«е3ь-0а37-49а5-ас75-952251385са2 2
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Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English

Шрифт [_

АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители 

Регистър на ОП Начало  > Инф ормации  за обяви

Ключова дума от предмета на 
поръчката:________________ Информации за обяви

Номер на поръчката 
(nnnnn-yyyy-xxxx):

Ключова дума от името на 
възложителя:____________

I Търси ■■■ I
Разширено търсене и 
шаблони ...
Статистика
Поръчки, публикувани 
вчера
Договори, публикувани 
вчера
Информации за 
публикувани обяви

Бързи връзки
Правителство на РБ 
Е-правителство 
Концесионен регистър 
Фондове на ЕС 
ОП в ЕС 
Мрежа за ОП

Вход
Потребител: АРА4497\/В

Административна част 
Профил

Изход

ID Публикуван на Възложител Описание
Срок за 
получаване 
на оферти1

9094461 12.11.2019 г. Център за специална 
образователна подкрепа - гр. 
Пловдив /предишно - Основно 
помощно училище /ОПУ/ 
"Стефан Караджа" гр. Пловдив/

"Осигуряване на съвременна специализирана среда в 
Център за специална образователна подкрепа - 
гр.Пловдив чрез модернизиране на материалната база 
за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците"

14.11.2019 г. 
16:30 ч.

9094460 12.11.2019 г. Изпълнителна агенция "Военни 
клубове и военно-почивно 
дело" /ИА "ВКВПД"/ старо 
наименование /Изпълнителна 
агенция "Социални дейности на 
Министерството на 
отбраната" /ИА "СДМО"//

Изготвяне на експертно техническо становище и 
аварийно укрепване с възстановяване на носеща 
конструкция в сутерен на ВО „Пети километър

22.11.2019 г. 
17:30 ч.

9094459 12.11.2019 г. Районна здравноосигурителна 
каса РЗОК/ - Бургас

„Извършване на профилактични медицински прегледи 
и изследвания на работещите в РЗОК ~ Бургас"

15.11.2019 г. 
17:00 ч.

9094458 12.11.2019 г. Районен център по 
трансфузионна 
хематология /РЦТХ/ - Стара 
Загора

Доставка на пакетирани подкрепителни и тонизиращи 
храни и напитки за кръводарители в РЦТХ - Стара 
Загора

25.11.2019 г. 
14:30 ч.

9094457 12.11.2019 г. Териториално поделение 
държавно горско 
стопанство /ТПДГС/ - Ботевград 
към Държавно предприятие - 
Северозападно държавно 
предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител 
на поръчка с предмет: "Доставка на хранителни 
продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС Ботевград за 
срок от 12 месеца" по реда на Глава XXVI от ЗОП. 
Технически параметри на поръчката, като прогнозни 
артикули и мерни единици са посочени в техническата 
спецификация от документацията

25.11.2019 г. 
17:00 ч.

9094456 12.11.2019 г. Народно събрание /НС/ на 
Република България /РБ/

"Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на 
авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно 
стопанство в Лечебно-възстановителната база на 
Народното събрание в гр. Велинград".

15.11.2019 г. 
17:30 ч.

9094455 12.11.2019 г. Народно събрание /НС/ на 
Република България /РБ/

"Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на 
авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно 
стопанство в Лечебно-възстановителната база на 
Народното събрание в гр. Велинград".

15.11.2019 г. 
17:30 ч.

9094454 12.11.2019 г. Регионална здравна 
инспекция /РЗИ/ - гр. Пловдив

Избор на изпълнител за извършване на доставка на: 
Обособена позиция № 1 „Доставка на 40 броя 
компютърни конфигурации за нуждите на Регионална 
здравна инспекция Пловдив /РЗИ/"; Обособена 
позиция № 2 „Доставка на 1 брой NAS устройство за 
нуждите на Регионална здравна инспекция 
Пловдив /РЗИ/";

22.11.2019 г. 
17:00 ч.

9094453 12.11.2019 г. Добруджански земеделски 
институт/ДЗИ/ - Генерал 
Тошево

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи 
за нуждите на животновъдството в Добруджански 
земеделски институт - гр. Генерал Тошево"

18.11.2019 г. 
16:30 ч.

9094452 12.11.2019 г. Издателство на БАН "Проф. 
Марин Дринов" /предишно 
наименование - Академично 
издателство "Проф. Марин 
Дринов" при БАН/

Доставка на хартии за офсетов и дигитален печат за 
нуждите на Издателство на БАН Проф. Марин Дринов

15.11.2019 г. 
15:30 ч.

Общ брой: 37847 
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1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. —Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)
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