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BG-София
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
ОП-032
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
29.09.2017 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, Екоинженеринг-РМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: Атанас Меченов, България 1505,
София, Тел.: 02 9753117, E-mail: amechenov@ecoengineering-rm.bg, Факс: 02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.ecoengineering-rm.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ecoengineering-rm.bg/bg/news/6.publichnipokani-porachki-na-stoinost-po-chl-20-al-3-ot-zop.html.
Обект на поръчката
Строителство
Обща прогнозна стойност на поръчката
60000 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
„Текущ ремонт на пътя (изкърпване) от края на регулацията на с. Елешница до обект
„Елешница“, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница, община Разлог, област Благоевград
– Етап 2-изкърпване на участък от КМ.0+000 до КМ.2+100“ Предмутът е извършване на
строително-ремонтни работи на участък от път, собственост на дружеството. Офертите ще
бъдат оценявани с Комплексна оценка (КО) с максимален брой точки - 100. КО =
П1х60%+П2x20%+П3x20%, където П1 е Предлагана цена, П2 е Срок за изпълнение и П3 е
Техническа обезпеченост.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Срок за получаване на офертите
16/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068806&PHPSESSID=d51adaac513501abd4a43b831ee060b0&tab=&act=&header=&header=print

1/2

9/29/2017

Съдържание на документ

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
НЕ
Друга информация
Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: За участие в
обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на пътя (изкърпване) от края на регулацията на
с. Елешница до обект „Елешница“, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград – Етап 2-изкърпване на участък от КМ.0+000 до
КМ.2+100“Информация за участника: Име на участника (включително участниците в
обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща. Офертите
ще бъдат отворени в заседание на 17.10.2017 г. от 11.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ"
ЕООД, гр. София, бул. "Ситняково" № 23, ет. 3, офис 317. На заседанието могат да присъстват
представители на лицата по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Дата на изпращане на настоящата информация
29/09/2017 (дд/мм/гггг)
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