Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
1352
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: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

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: 4-2017 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 15/05/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1352
Поделение: .............
Изходящ номер: БГ-04-19-1193 от дата 25/05/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Булгаргаз ЕАД

175203485

Пощенски адрес:

ул. Петър Парчевич №47
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG

1000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Йордан Божинов

02 9358986

Електронна поща:

Факс:

yordan.bozhinov@bulgargaz.bg

02 9250394

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.bulgargaz.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.bulgargaz.bg/bg/profil-na-kupuvatsha/obshtestveni-porytshki27/publitshni-pokani-objavi-36/sybitie-86

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

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

40000
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с
чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно
предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от
дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги,
включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и
щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна
или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции
по обособени позиции

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

УНП: 08ffa5e0-7167-4ac5-a667-dc1e078cd198

Доп. код (когато е приложимо)

66110000
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ИНФОРМАЦИЯ
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ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 30/05/2017 дд/мм/гггг

Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
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:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, във връзка с това, че в първоначално
определения срок са получени по-малко от три оферти за участие по
Обособена позиция №1,Обособена позиция №2, Обособена позиция №3,
Обособена позиция №4 от обществена поръчка с предмет: Избор на
изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от
Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на
“Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на
финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на
валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция
по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции,
срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа на
30.05.2017г.
Подадените оферти ще бъдат отворени на 31.05.2017г. от 10:00 часа.
Място на отваряне на офертите: офис сградата на “Булгаргаз” ЕАД на
адрес: гр. София 1000, ул. “Петър Парчевич” № 47, заседателна зала,
партер. Назначената от Възложителя комисия, отваря офертите по реда на
тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на
тези действия могат да присъстват представители на участниците, при
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се
извършва отварянето.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 25/05/2017 дд/мм/гггг

УНП: 08ffa5e0-7167-4ac5-a667-dc1e078cd198

2

