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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

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: ООП-17-2   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 04/01/2017  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00012
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-08-6 от дата 12/01/2017
Коментар на възложителя:
„Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на 
изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект 
„Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната 
ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и 
културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”; по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Попово 000875856

Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски  № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Попово BG334 7800 BG

Лице за контакт: Телефон:
Звено Обществени поръчки 0608 40234

Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg 0608 40024

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.popovo.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/137-
sabiraneoferti.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
6900.00Предмет на поръчката

„Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на 
изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект 
„Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната 
ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и 
културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”; по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79212000

УНП: 3740a6b6-7d67-4910-b7f4-6806fe29f75f 1
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 16/01/2017 дд/мм/гггг Час: 17:00

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:
Проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване 
енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи 
административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Поповo”, 
финансиран по Договор № BG16RFOP001-2.001-0166-С01 по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Дата и час на отваряне на офертите - 17.01.2017 г., 11:00 ч. в сградата 
на Община Попово, ет. 1, залата на ЦАУИ

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 12/01/2017 дд/мм/гггг

УНП: 3740a6b6-7d67-4910-b7f4-6806fe29f75f 2


