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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-60   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/02/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00193
Поделение: ТУ-София
Изходящ номер: 04-00-56 от дата 25/02/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Технически университет - София 831917834

Пощенски адрес:
бул. Св. Климент Охридски № 8 Деловодство, учебен бл. № 1, ет. 3, каб. 

1317

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG

Лице за контакт: Телефон:
Донка Симеонова - юрисконсулт в отдел 

Обществени поръчки

02 9653906

Електронна поща: Факс:
zop@tu-sofia.bg 02 8683215

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.tu-sofia.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/214

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
258772.86Предмет на поръчката

Наименованието на поръчката е "Реновиране на част от дворното 

пространство на Националната професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи - гр. Правец".

Предметът на поръчката включва дейностите по изпълнение на строително-

монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за реновиране на 

дворното пространство около сградата на Националната професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец (НПГ по КТС –

гр. Правец), ул. Перуша  №4. Видовете дейности  са свързани с: подмяна на 

цели участъци от съществуващите настилки по пешеходните алеи и външни 

стълбища, изграждане на кът за тихи игри и спорт, изграждане на 
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информационен тотем с името и герба на Гимназията, изграждане на ново 

парково осветление и видео наблюдение в дворното пространство, оформяне и 

подновяване на зелените площи, като се предвижда засаждане на нови храсти 

и дървета, презатревяване на участъци и резитба на короните на 

съществуващите храсти и дървета. Пълният обхват на видовете дейности и 

количества са подробно описани описани в Техническата спецификация 

съгласно Технически проект.

Срокът за изпълнение на поръчката  е минимум 30 (тридесет) и максимум 60 

(шестдесет) календарни дни,, включително подписването на Приемно-

предавателен протокол, от подписване на Протокол обр. 2/ Заповедна книга. 

Подписването на Протокол обр. 2/ Заповедна книга да се осъществи не по 

късно от 10 дни след сключване на договора. 

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

Доп. предмети 45100000

45200000

45310000

45112711

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 14/03/2019 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:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта и да се запознаят 

с Техническия проект, което  може да се реализира всеки работен ден от 

9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване 

на оферти, след предварителна заявка на тел. 0877864928 лице за контакт- 

Цветелин Цветков.

Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8, 

Технически университет - София, учебен блок № 1, етаж 3, каб. 1317 - 

Деловодство.

Офертите се отварят на 21.03.2019 г., 10,00 часа на адрес: гр. София, 

бул. "Климент Охридски" № 8, Технически университет - София, учебен блок 

№ 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/02/2019 дд/мм/гггг
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