ПаШІФОРМЖІЛ/ІЯ ЗА ПУБЛІІПСУВАНАВ 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

е-тай:

:лишиш ,

интернет адрес: НПЅЅИІИІИІ.О.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛАНА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 80-169 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 15/01/2020

дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
деловодна информация

Партида на възложителя: 1449
Іїоделение:
Изходящ номер: 80-169 от дата 29/01/2020
Коментар на възложителя:

Възложителят удължава
срока за подаване на оферти само в частта на
Ш
2
„Изработване и разпространение на различни по
обособена позиция
“, за участие в обявена обществена поръчака
онлайн
банери
.
размер
оферти
събиране
с обява с предмет : „Осъществяване на дейности
на
чрез
Ю
за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект
ВООБЅЕОРООІ-2.ОО1~0О1 “Електронна система за управление работата на
администрацията на омбудсмана“ с две обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ъ1)Наименованиеи..вес

Национален регистрационен номер:

Официално наименование:

1314З6477

Омбудсман на Република България

Пощенски адрес:

Ш

ул. Георг Вашингтон

22

Град:

'

код ЪПЈТЅ:
В@411

София

1202

Телефон:
02 8106949

.Лицезаконтакт:

Ивета Алексиева

Пощенски код:

~

ВО"

'
И

'

Факс:

Електронна поща:

8106949

О2

1.а1еквїепа@ошрпазшап.ь9

Интернетадрес/и
Основен адрес (ІЈКІ-І):

Държава:

'

-

р

пггрз://шИш.ошьпбЅшап.ь9/

Адрес на профила на купувача (ПКІЈ:

пїїрз://шиш.ошЮЦбЅшап.р9/рІоЕї1е/
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката

Доставки
І
ІОбщаоителство
п огнозна стойност на уо ъчката (в лв. без ДДС)
Ст и

в

216ОО

Предмет на поръчката
„Осъществяване на дейности
за връзка със заинтересованите страни“ по
Ш
ВООБЅЕОРООІ-2.ОО1~ОО1
“Електронна система за
изпълнение на Проект
омбудсмана“
с две обособени
на
работата
управление
на администрацията

позиции:

Номер на обособената позиция:1 „Изработване на видеоклип за
популяризиране на проект “Електронна система за управление работата на
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 9
администрацията на омбудсмана“
)
ООО
(девет хиляди
Номер на обособената позиция: [2 ] Наименование: „Изработване и
разпространение на различни по размер 12онлайн банери“
600 (дванадесет хиляди И
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
шестотин ).

УНП: 268Ъ7Г4а-71с8-453а-80а9~ь7а0Ъ46їс6(13

ПаШЈЗІОІІМЗХЦИЯЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОШЮСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.

К

съгласно

3

ОТ ЗОП (версия 6)

бщия теминологиченечник (СРУ)
Осн. код
22462000

Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІІІ
Срок за получаване на офер те

Дата: 06 02 2о2одд мм гггг

Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІУ
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 приложима:
Настоящата поръчка е в изпълнение на Дейност 4 „Връзка със

Да

Не ІІІ

заинтересованите страни“ по проект “Електронна система за управление
работата на администрацията на омбудсмана“, изпълняван с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез ОПДУ, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:
ВСОЅЅЕОРООІ-2.ОО1-0011-СО1 “Електронна система за управление работата'

.

на администрацията на омбудсмана“.

РАЗДЕЛ У
Друга информация (по преценка на възложителя)
Ш
2
Удължава се срока за събиране на оферти по обособена поцизия
„Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери“ с
Прогнозна стойност (в
без ДДС): 12 600 (дванадесет хиляди и

лв.,

шестотин ). На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава
Ш
2
срока за подаване на офертихсамо в частта на обособена позиция
„Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери “,
за участие в обявена обществена поръчака чрез събиране на оферти с
обява с предмет: „Осъществяване на дейности за връзка
със
Ш
заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект В6О5ЅЕОРОО1-2.ОО1ОО11-СО1 “Електронна система за управление работата на администрацията
Ш
1:
на омбудсмана“ с две обособени позиции: обособена позиция
„Изработване на видеоклип за популяризиране на проект “Електронна
система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ и
обособена позиция 2 Изработване и разпространение на различни по
размер онлайн банери “. Достъпът до обявата за обявената обществена
поръчка, с приложените към нея образци И документи е неограничен,
пълен, безплатен и пряк в раздел "Профил на купувача" на официалния
.сайт на омбудсмана на адрес пїїре://шиш.ошьцазшап.ь9/ргоїїїе.
Заседанието на назначената от възложителя комисия и по двете обособени
позиции ще се проведе на 07.02.2020г. от 17.00 часа в сградата на
омбудсмана на Република България , гр. София, ул." Георг Вашингтон",
Ш22.

Дата на и

ащане на насто щ

УНП: 268Ъ7ї4а-71с8-453а-80а9-Ъ7а0Ъ46їсд63

