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АГЕНЦИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  
~~~ 	 1000 София , ул . Леге  4 
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интернет  адресс  http://www.aop.b0  

ИНФОРМАЦЙЯ  ЗА  ПУБЛИКУВАНА  В  ПРОФАЛА  НА  КУПУВАЧА  ОБЯВА  ЗА  
ОsщвствинА  поrьчкА  НА  стойносг  по  чл . 20, АЛ . 3 от  зоп  

® Информацията  е  за  удължаване  на  първоначалния  срок  за  получаване  на  оферти  

Номер  на  обявата : РД-oi-2g-гог /o4.io.2oi6 г  Дата  на  публикуване  на  обявата  на  профила  на  
купувача  о4/io/2oi6 дд/мм/гггг  

ДFЛОВОДНА  ИНФОРМАЦИЯ  
Деловодна  информация  .. 
Партида  на  възложителя : 0777 
Поделение : 
Изходящ  номер : РД-oi-2g -го3 от  дата  13/10/2016 
Коментар  на  възложителя : 

РАЗДFЛ  I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
I.i) Наименование  и  адрес  
Официално  наименование : Национален  регистрационен  номер : 
Община  Кочериново  000261491 
Пощенски  адрес : 
2640, 	гр . 	Кочериново , 	пл . 	Трети  март , 	N°1 
Град : код  NUTS: Пощенски  код : Държава : 
Кочериново  BG415 2640 BG 
9lице  за  контакт : Телефон : 
Наталия  Чамишка  07053 2011 
Fлектронна  поща : Факс : 
obst_kocherinovo@mail.bg  07053 2330 
Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URL): 
http://www.ob-kocherinovo.bg/ 
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http://www.ob-kocherinovo.bg/ 

РАЗДFЛ  II 
Обект  на  поръчката  
Ст  оителство 	 Пдоставки 	 Услуги  

Обща  лрогнозна  стойносг  на  по  ъчката  (в  лв . без  ДДС) 

Предмет  на  поръчката 	 510 6 3 

«Извършване  на  sимно  поддържане  и  снегопочистване  на  общинската  пътна  
мрежа  на  община  Кочериново  в  състояние  за  нормално  движение  на  всички  
ППС  през  експлоатационен  сезон  2016- 2017 г .». 

Код  съгласно  Общия  терминологичен  речник  (CPV)  

Осн . код 	Доп . код  (когато  е  приложимо ) 

Осн . предмет 	 63712200  

Доп . предмети 	 90620000 

906g0000 
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РАЗДЕЛ  III  
Срок  за  получаване  на  офертите  
Дата : 17/10/2016 дд /мм /гггг 	 Час : г7:оо  

YA:3цr:J1 1 V 

Информация  относно  средства  от  Европейския  съюз  
Общесгвената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  и/или  програма , финансиран /а  сьс 	Да  ❑ Не  ® 
средства  от  европейските  фондове  и  програми  
Идентификация  на  проекта , когато  е  приложимо : 

РАЗДЕЛ  V 
Друга  информация  (по  преценка  на  възложителя ) 
На  основание  чл . 188, ал . 2 от  ЗОП  се  удължава  първоачалният  срок  sa 
подаване  на  оферти  съгласно  Раздел  III от  настоящата  информация . 
Отварянето  на  получените  оферти  ще  се  извърши  на  18.10.2016 г . от  12:00 
ч . в  сградата  на  община  Кочериново  /Заседателна  зала /. Участниците  
трябва  да  представят  оферта , отговаряща  на  изискванията  на  ЗОП , ППЗОП  и  
възложителя . Офертата  се  изготвя  по  приложените  към  обявата  образци . 
Друга  подробна  информация  относно  изисквания  към  участниците , подаване  
на  офертите  и  приложимите  документи  е  налична  в  публикуваната  в  ПРОФИЛА  
НА  КУПУВАЧА  обява  в  ра sдела  на  обявата  с  име  ДРУГА  ИНФОРМАЦИЯ . 

Дата  на  из  ащане  на  настоящата  ин  о  мация  

Дата : 13 io 2oi6 дд  мм  гггг  
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