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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: РД-71   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 10/06/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 3256
Поделение: ________
Изходящ номер: 80 от дата 10/06/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Център за специална образователна подкрепа 
гр.Бургас

000044096

Пощенски адрес:
ул. Александровска 26
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Бургас BG341 8000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Гергана Стоянова 056 907288
Електронна поща: Факс:
ge.stoyanova@burgas.bg 056 860912
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.puopburgas.net
Адрес на профила на купувача (URL):
http://puopburgas.net/-2520.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
117324.17Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда Реновиране на 
фасади и частичен ремонт на покрива на „Център за специална 
образователна подкрепа гр.Бургас“ За реализиране на проекта се 
предвижда извършване на следните видове ремонтни дейности: 
•Сваляне на подкужушена мазилка;
•шпакловка и грундиране на всичките фасади на сградата;
•Силиконова мазилка по цялата фасада;
•Отремонтиране и боядисване на металните решетки
•Поставяне на подпрозоречни дъски; 
•Демонтаж на керемиди; 
•Демонтаж на дъсчена обшивка и почистване на покрив
•Демонтаж на ребра,капаци,улами,улуци и водосточни тръби ;  
•Монтаж на нови ребра,дъсчена обшивка;
•Доставяне на нови керемиди, улуци, водосточни казанчета.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000УНП: 4ec6153b-56cd-47a8-9e0a-fca647e62cb0 1
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Доп. предмети 45261900

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 20/06/2019 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената 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)
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 21.06.2019 г. от 11:00 ч. в 
сградата на Център за специална образователна подкрепа, стая № 21, от 
комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да 
присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масова 
информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 10/06/2019 дд/мм/гггг

УНП: 4ec6153b-56cd-47a8-9e0a-fca647e62cb0 2


