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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
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^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: Обява 2019-7 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
12/08/2019 дд/мм/гггг ^

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________ } Q ' 909/ У35
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00035
Поделение:
Изходящ номер: 08-00-94.1 от дата 14/08/2019
Коментар на възложителя:

А О  П

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община К ости н бр од

Национален регистрационен номер:
000776363

Пощенски адрес:
у л .О х р и д  № 1
Град:
К ости нброд

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
2230

Държава:
BG

Лице за контакт: Телефон:
Т еодор А т а н а с о в -  ю р и ск о н сул т 0721 68712; 0721 68701
Електронна поща:
kostinbrod.bg0gmail.com

Факс:
0721 68777

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://kostinbrod.bg/archives/2210 6

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

Е<3 Строителство______________ПДоставки________________ |~| Услуги_______

Обща прогнозна стойност на поръчката (в  лв. без ДДС)________________________
Предмет на поръчката 152026.93
Изграждане на информационен център в гр. Костинброд
Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)___________________________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 45000000

Доп. предмети 45210000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/08/2019 дд/мм/гггг Час: 17:00
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РАЗДЕЛ IV__________________________________________________
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да KI Не О
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
проект №: BGO6RDNP001-19.236-0001,,Изграждане на Информационен център в 
рр. Костинброд" по процедура за подбор на проекти по подмярка 7.5. 
"Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на 
селските райони 2014г.-2020г. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и в обхвата на Стратегията за 
водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге".

РАЗДЕЛУ___________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Удължава се срока за получавене на оферти, за осигуряване на 
конкурентна среда и принципите на чл.2 от ЗОП. Обявата и образците на 
документи са предоставени с безплатен, пряк и неограничен достъп от 
възложителя в преписката на Обява -2019-7, на електронния адрес на 
община Костинброд: http://kostinbrod.bg/, раздел „Профил на купувача",
с хипервръзка http://kostinbrod.bg/archives/22106. Мястото на отваряне 
на офертите ще е в сградата на Община Костинброд на адрес: 
гр.Костинброд, ул."Охрид" №1. на 27.08.2019 г. от 14:00 часа. 
Отварянето на офертите е публично и на него може да присъстват 
упълномощени представители на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация_____________________________________________
Дата: 14/08/2019 дд/мм/гггг______________________________________________________
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