
АОП
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4 
е-таН: рк@аор.Ьо . аор@аор.Ьо 

интернет адрес: Ьйр://у'ллм.аор.Ьа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП

□  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 77 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/05/2020 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01049
Поделение:__________
Изходящ номер: 935 от дата 12/05/2020 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
О БЩ И Н А М А К Р Е Ш

Национален регистрационен номер:
000159636

Пощенски адрес:
с . Макреш,ул. Георги Бенковски № 88
Град:
Село макреш

код N1718:
ВС311

Пощенски к о д :

3850
Държава:
ВС

Лице за контакт:
Емил Йонов

Телефон:
094 600356

Електронна поща:
та к гезЬ 0Ъ -1:ги з 1: . огд

Факс:
094 600356

Интернет адрес/и 
Основен адрес (ТЖБ):
ммм.ш акгезЬЬд. сот
Адрес на профила на купувача (1ЖЬ):
Ьббр: //такгезНЬд. сот/са1;едогу/%сЮ%ЬГ%с31%8 0%с10%Ъе%с11%84%с10%Ъ8%с10%ЪЪ-%с10% 
1ос1%с10%Ъ0-%с10%Ъа%с11%8 3%с10%ЪГ%с11%83%сК)%Ъ2%с10%Ъ0%с11%87%с10%Ъ0/%сК)%Ъе%сК)%Ь1% 
Ц1%8 9%б0%Ъ5%с11%81%б1%82%б0%Ъ2%Ц0%Ъ5%(10%Ъс1%с10%Ъ8-%с10%ЪГ%сЮ%

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
^Строителство П  Доставки ПУслуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката 1 о ч и и ц
„Изпълнение на СМР за ремонт на територията на Община Макреш по 
следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт
сграда Общински съвет -  Макреш /канцелария/"; "Основен ремонт ограда и 
фасада сграда Общинска администрация -Макреш"; "Основен ремонт сграда 
кметство село  П одгоре"; Основен ремонт фасада и вътрешен ремонт 
пенсионерски клуб село  Киреево"; „Основен ремонт сграда Читалище село 
Толовица";
Обособена позиция №2: Текущ ремонт за обекти: „Благоустрояване улица до 
между у л . "1 6 - т а "  и у л . "1 8 -т а "  с.Макреш"; „Асфалтиране на улица Панаира 
село  Раковица"; „Асфалтиране на улица „Георги  Димитров /от 67 до 69 и 
от 50 до 51/ село  Вълчек"; ]

Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)________________________________________
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Оси, предмет_____________________45000000____________________________________________________



РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 01/06/2020 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 □  Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V_________________________________________________

Друга информация (по преценка на възложителя)
Документацията за участие е на разположение на кандидатите в профила 
на купувача в сайта на общината Нббр: //шакгезЬЬд. сот/сабедогу/%сЮ%Ъ:Е% 
с11%80%с10%Ъе%с11%8 4 %сЮ%Ъ8%сШ%ЪЪ-%с10%Ъс1%с10%Ъ0-%с10%Ъа%с11%83%с10%Ъ:Е%с31%8 3%с10% 
Ь2%с10%Ъ0%с11%87%с10%Ъ0/%сШ%Ъе%с10%Ъ1%с11%89%с10%Ъ5%с11%81%с11%82%с10%Ъ2%с10%Ъ5% 
с10%Ъс1%с10%Ъ8-%с10%ЪГ%с10%Ъе%с11%80%с11%8а%с11%87%сЮ%Ьа%с10%Ъ8/
Предложенията на участниците ще се разглеждат и оценяват на 02.06.2020 
година от 09,00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация 
с .Макреш,ул. Георги Бенковски №88. При отварянета на документацията 
могат да присъстват представители на участниците, когато не са 
представляващи следва да имат нотариално заверено пълномощно от 
представляващия участника.

Дата на изпращане на настоящата информация_____________________________________________
Дата: 12/05/2020 дд/мм/гггг_____________________________________________________________________


