Партида: ИНФОРМАЦИЯ
5364
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

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: ОП-2 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 01/02/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 5364
Поделение: ________
Изходящ номер: ИП-31 от дата 15/02/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН ЕООД

175005806

Пощенски адрес:

БУЛ.СОФИЯ 13
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ЕЛИН ПЕЛИН

BG412

2100

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Иван Маринов Кокалов

0725 60215

Електронна поща:

Факс:

gass_elinpelin@abv.bg

0725 60215

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.gas-elinpelin.eu
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.gas-elinpelin.eu/pub-orders.php

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

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

69900
Предмет на поръчката: Доставка на разходомери окомплектовани с импулсен
изход за природен газ по три обособени позиции за нуждите на „Газоенергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД
Кратко описание: Поръчката включва доставка на нови разходомери за
природен газ по три обособени позиции:
Обособена позиция 1:
Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4,
комплект с импулсен датчик. Разходомерите трябва да са окомплектовани с
импулсен изход и датчик, произведени или преминали техническа проверка
през 2019 година.
Обособена позиция 2:
Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G6,

Предмет на поръчката

УНП: 1810b4bc-ff95-4a39-add8-34dd40e43245

1

Партида: ИНФОРМАЦИЯ
5364
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

G10, G16, G25, комплект с импулсен датчик. Разходомерите трябва да са
окомплектовани с импулсен изход и датчик, произведени или преминали
техническа проверка през 2019 година.
Обособена позиция 3:
Доставка на нови ротационни разходомери за газ с присъединителни размери
DN40, DN50 и DN80 и тип G16, G25, G40, G65. Разходомерите трябва да са
окомплектовани с импулсен изход, произведени или преминали техническа
проверка през 2019 година..
По всяка една от позициите възложителят може да заявява количества според
конкретните си нужди на траншове до достигане на лимита по отделната
обособена позиция. Общата стойност на всички обособени позиции не трябва
да надвишава сумата посочена в чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

39341000

ME02

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/02/2019 дд/мм/гггг

Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
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

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП със Заповед № 3-3/15.02.2019г. на
възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно
раздел III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще
се извърши на 26.02.2019г. в 14:00ч в офиса на "Газо-енергийно дружество
Елин Пелин" ЕООД на адрес: гр.Елин Пин, бул.София №13. Участниците трябва
да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП,
ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата
образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 15/02/2019 дд/мм/гггг
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