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tТия ЗА ПУБЛЮСУВАНА в ПРОФИЛА ИА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБСЦЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИА cTOFIHOCT ПО ЧЛ . 20, АЛ . 3

ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул . Леге 4
k a aop.bg , аорГа~ aop.bo
e-mai1: pS1
интернет адрес : htkp://www.aop.ba
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ИНФОР МАТТИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА

оsщвстввНА поrьчкА HA стойност по чл. го , АЛ . 3

от зоп

® Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата : g Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 31/01/2018
дд/мм/гггг
1~ 1;1

Деловодна информация
Партида на възложителя : 5385
Поделение :
Изходящ номер : 28 от дата 31/01/2018
Коментар на възложителя :

Определената комисия за разглеждане и оценка на получените оферти ще
заседава на 12.02.2018 г . от 11:30 часа .
РАЗДЕЛ I г ВЪ3ЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование :

Национален регистрационен номер :

Фондация Растеж

176619091

Пощенски адрес:

9000
Град :

код NUTS:

Пощенски код :

Държава :

Варна

BG331

9000

BG

Телефон :

Лице за контакт:

Адриана Петрова

087 8930256

Електронна поща :

Факс :

adripe@abv.bg

052 370696

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://hristobotev-varna.eu
Адрес на профила на купувача (URL):

http://hristobotev-varna.eu

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

•

Ст оителство

Услуги

Пдоставки

Обща црогнозна стойност на по ъчката (в лв . без ДДС)
4 3 216

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител на транспортни и туроператорски услуги във връзка
с дейностите по проект „ Комплексен модел за образователна и социална
интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства "
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

68511000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата : 05/02/2018 дд/мм f гггг

УНП :60480 е74-сба7-4а58-8786- сд3 сЬ 9дс2415
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Па ~УtИ$i7ОР. Б8IЦИЯ ЗА ПУБЛHIСУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ . 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

YA:i,Цt5J1 1 V
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 ❑

BG05M20P001-3.002-0150-0O2 „ Комплексен модел за образователна и
социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства "

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Пълната информация по настоящата поръчка е достъпна на профила на
купувача htt р ://hristobotev-varna.eu
на изпиащане на

УНП :60480е74- сба 7-4а58-878 б-сд3 с69дс2415
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