
BG-Кърджали 

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 

92-00-381 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

20.03.2017 г.  

 

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235920 

BG425, Община Кърджали, бул.България 41, За: Златина Кузманова-мл.юрисконсулт 

сектор ОП, България 6600, Кърджали, Тел.: 036167-330, E-mail: 

zkuzmanova@kardjali.bg, Факс: 036162-968 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.kardjali.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kardjali.bg/?pid=5,35&id_op=124. 

 

Обект на поръчката 

Доставки 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

1500 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

“ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ 

mailto:zkuzmanova@kardjali.bg
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062467
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062467


„ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪРДЖАЛИ – В ПОДКРЕПА НА 

ГРАЖДАНИТЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ”2014-2020 Г., ” Обособена позиция 1 “Доставка на санитарни и 

хигиенни материали за дейността на Областен информационен център - Кърджали, във 

връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFOP001-4.001-0027-С01, проект „Областен информационен център Кърджали – в 

подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро 

управление”2014-2020 г.” и Обособена позиция 2 “Доставка на почистващи препарати 

и материали за дейността на Областен информационен център - Кърджали, във връзка с 

изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFOP001-4.001-0027-С01, проект „Областен информационен център Кърджали – в 

подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро 

управление”2014-2020 г.” 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

39831000 

Описание:  

Перилни и почистващи препарати  

 

Срок за получаване на офертите 

23/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм) 

 

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  
ДА 

Идентификация на проекта  
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № 

BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ „ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

КЪРДЖАЛИ – В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ”, ФИНАНСИРАН ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”2014-2020 Г. 

 

Друга информация 

Заседанието на комисията ще се състои на 24.03.2017г. в стая 404, на четвърти етаж в 

сградата на Община Кърджали 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

20/03/2017  (дд/мм/гггг) 


