
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

е-таН: рк@аор.Ьа, аор@аор.Ьа 
интернет адрес: Ийр://уууууу.аор.Ьа

А О  П
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
БЗ Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 15 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 27/01/2020 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1049
Поделение:________
Изходящ номер: 15 от дата 27/01/2020 
Коментар на възложителя:

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)_______________________________________
Предмет на поръчката 68 000
Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени 
позиции за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл 
обяд в Община Макреш" по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 
подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС05РМОР001- 
3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" за срок до 31.12.2020 
година и за детските заведения.__________________________________________
Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)_________________________________________

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
ОБЩИНА МАКРЕШ

Национален регистрационен номер:
000159636

Пощенски адрес:
ул. Георги Бенковски № 88
Град:
село Макреш

код N148:
ВС311

Пощенски код:
3850

Държава:
ВС

Лице за контакт:
Тихомир Георгиев Иванов

Телефон:
094 600356

Електронна поща:
такгезКОЪ-бгизб.огд

Факс:
000 000000

Интернет адрес/и 
Основен адрес (ШИ,):
Кббрз://такгезЬЪд.сош/
Адрес на профила на купувача (ШИ):
йббрз://такгезйЬд . сот/сабедогу/%с!0%ЬГ%с11%8 0%с10%Ье%с11%8 4%б0%Ь8%б0%ЬЬ-%

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

| |Строителство_____ ш  оставки ПУслуги

Осн. предмет
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
15000000



РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 31/01/2020 дд/мм/гггг Час: 15:00

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ю Не П
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Макреш" по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана 
с: бснда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за 
периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВС05ГМОР001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016- 
2 0 2 0"

РАЗДЕЛ V_________________________________________________

Друга информация (по преценка на възложителя)
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията 
на 03.02.2020 година от 09.30 часа, в община Макреш, адрес: с. Макреш, 
ул. "Георги Бенковски" № 88, в заседателната зала.
Дата на изпращане на настоящата информация________________________________________________
Дата: 27/01/2020 дд/мм/гггг______________________________________________________


