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Партilда lОfФОРМАЦl,fЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В прОФилА нА к\,п},вАчА оБявА зА оБщЕствЕнА IlоръчкА 1-IA стоиност по ч,гI 20 дл ] от зогl (версllя 6)

АгЕнция по оБlлЕствЕни поръчки
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: pk@agp.bg, аоO@аоо,Ьо
интернет адрес: hЦр :/lww\,tl,aop.bg

3А IrУБ.ЦИКУВАНА В ПРОФI.UIА НА КУТГУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕIIА
порьчкА IIА стоЙност по чл. 2Q, А.п. з от зоп

!Информацията е за удължаване на първоначчшния срок за пол)л]аване на оферти

НОмеР на обявата: Д-rsz8 .Щата на публикуване на обявата на профила на купувача z9loбlzot7
дд/мм/гггг

ДF-IIОВОДНА ИНФОРМАIIИЯ
Щеловодна ипформация
Партида на възложителя: оо8zб
Поделение:
Изходяш номер: Д-L579 от дата z9 l об l zot7
Коментар на възложителя :

РА3ДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТЕJI
I.r) Наимеrrование и адрес
Официzurно наIINIенование:
Многопрофи-пна бс,лница за активнс леч-ёнLlе пс
невро.поIr14 я и пaихиа тр]Iя Све:и ilay,1,1 ЕА.Щ

Национален регистрационеЕ номер:
8з16lj581з

Пощенски адрес:
ул. Доrтоо Люб+н Р5ссь 1N

Град,
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
111з

{ържава:
BG

Лице за контакт:
станислава Бачева

Телефонl
оз59 029,7a2lal

Електронна поща:
svnaum,. cbsht-e -stveni porachki G abv . Ьс;

Факс:
0з59 028709з09

Интернет адрес,i и
Основен адрес (URL):
http : / /wьtw, svnaum. соm/Ьg,u
Адрес на профила на куп}ъача (URL):
http: //svг,aurг,.com/bglobshtestveni-porachki/obshtestveni-pcrachkl-
2 / tLem,/ 4 З 4 - ор_ 9 0 - s t::o i t е 1по -mопt а z hnl- r abot r - п а - t_ е ri t or i уа t а - na -m}э а 1np-

рАздЕл II
Обект на поръчката
ХСтроителство fl!,оставки ПУслуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в,тв. без ЩЩС)
Предметнапоръчката 2ЬOЗli,00
Предмет на поръчката е извършване на строj4телно-монтажни рабсти на
територията на мБАлнП,.Свети Наум" ЕАД, гр" София, по осем обоссбени
позиции| съгласно утвърдена Техническата спецификация.
Код съгласно Общия терминологичен речник (СРV)

Осн. код ,Щоп. код (когато е приложимо)
Осн. rцlедмет 45оооооо

Унп 821Ь25зЬ_8 l 9j-lеOt:8500_,1dаЬ9]2fl а9а



Партнда li}ЕОЮРNlАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА в проФи,lА l{A к\,п!вАчА оБявА зА оБшЕ(rвЕнА IlоръчкА нА ( Iol,tHOCT по ч,l 20 Ал j от зоп (версtя 6]

РАЗДЕJI III
СРОк за под5rrдаgа11е на офертите

i |4lo7l2o17 ддlм Час: rб:

Информацшп относно средства от Ввроrrейския съюв
Обществената поръчка е във връзка с проект иf ши проrрама, финансиран/а със да П не 8
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

рАздЕJI ч
Дрра информация (по преценка на възложителя)
Сфертите ще се отварят на l7. о7.2о17 година в iO.
София, ул. !октор Любен Русев N91, административна
дкБ

З0 часа на адрес гр.
сграда,учебна зала на

zor7 ддlмм/гггг

УНп 824Ь25jЬ-8l9з-,1еOГ-8500-4dаЬ9]2Гlа9а
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