
ПадаШКЗРМЗЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20, АД 3 ОТ ЗОП (версия 6)

А О  П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: pk@aop.ba, aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.ba

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: 01-21-20 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 23/11/2018 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01558 
Поделение:_______
Изходящ номер: 01-21-20 -3 от дата 05/12/2018 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i)  Н аименование и адрес
Официално наименование:
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Национален регистрационен номер:
175403856

Пощенски адрес:
ул. „Иван Вазов" № 3

Град: код NUTS:
гр.София BG411

Пощенски код: Държава:
1080 ВС

Лице за контакт:
по документацията за участие: Катя 
Стоянова - отдел „Обществени поръчки и 
проекти", а по техническата част - инж. 
Росен Стоянов - главен експерт „Контрол 
разходи на гориво на тягов подвижен 
състав"

Телефон:
0882 025755; 0882 958892

Електронна поща:
орр tp@bdz.bg

Факс:
02 9877983

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/dostavka-i- 
montaj-na-11-aparaturi-za-bdz-cargo.html

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
^Строителство_____________ [%] Доставки_________________ [~~|Услуги__________________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)__________________________
Предмет на поръчката 52363.87
"Доставка и монтаж на 11 /единадесет/ броя измервателна апаратура за 
отчитане разхода на дизелово гориво от локомотиви, собственост на „БДЖ 
- Товарни превози" ЕООД".______________________________________________

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)____________________________
Осн. код Дон. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 38420000

УНГ1: Г4416bffi-895a-4709-9cb6-4fb6d8da7024 I
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ПаЩТФОЕМЯЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20, АЛ 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 11/12/2018 дд/мм/гггг Час: 16:45

РАЗДЕЛ IV
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 Ю

РАЗДЕЛ V_________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителя удължава определения в 
обява с per. № 01-21-20/23.11.2018 г. срок за получаване на оферти за 
участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж 
на 11 /единадесет/ броя измервателна апаратура за отчитане разхода на 
дизелово гориво от локомотиви, собственост на „БДЖ - Товарни превози" 
ЕООД", до 11. 12.2018 г. в 16:45 ч ., тъй като не са получени минимално 
изискуемите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в 
Раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява 
получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на 
офертите: . /а *12.2018 г. в 10:00 ч. Място на отваряне на офертите:
административната сграда на Централно управление на „БДЖ - Товарни 
превози" ЕООД, находяща се в гр. София, п.к.1080, ул."Иван Вазов" № 3.
Дата на изпращане на настоящата информация________________________________
Дата: 05/12/2018 дд/мм/гггг_______________________________________________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
информацията е заличена на

УНП f4416bf8-895a-4709-9cb6-4lb6d8da7024


