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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. З ОТ ЗОП 

О Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: 1 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 22/ 06/ 2018 

дд/мм/гггг 

ДЕЛО ВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя : 00819 
Поделение: ___ _ 
Изходящ номер: 383 от дата 22/ 06/ 2018 

Коментар на възложителя: 

Достъп до Обявата по чл. 187 от ЗОП и документацията , съдържаща 

подробно описание на изискванията към предмета на поръчката и към 

участниците , указания по подготовка на офертата и необходимите образци 

е предоставен от възложителя на 

aдpec : www . orgchm . bas . bg/dokumenti_bg . html - раздел Профил на купувача . 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТFЛ 
I.1) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер : 

Институт по органична химия с Център по 000663668 
фит о химия към Българска академия на 

науките 

Пощенски адрес: 

ул. Акад . Георги Бончев бл . 9 
Град: 1 кодNUТS: Пощенски код: 1 Държава: 
София BG411 1113 BG 
Лице за контакт: Телефон : 

проф . Ваня Куртева 00359 29606156 
Електронна поща: Факс: 

vkurteva@orgchm . bas . bg 00359 28700225 
Интернет адрес/и 

Основен адрес (URL): 
http : //www . orgchm . bas . bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www . orgchm . bas . bg/dokumenti bg . html 

РАЗДFЛП 

Обект на поръчката 

П Строителство ~Доставки ПУслvги 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ЩI;С) 

Предмет на поръчката 49000 

„Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института по 

органична химия с Център по фит о химия към Българска академия на 

науките" 

Код съгласно Общия теl!минологичен ~ечник (CPV) 

Оси.код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси. предмет 24000000 



1 IщИ!i.ilaIOal'Q!ИЯ ЗА 1 I УБЛИКУВАНА В 1 !ЮФИJIА 1 !А КУПУВАЧА ОЫШЛ ЗЛ ObШKTl.JErlA 1 !ОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20. AJI. 3 ОТ 3011 (ворс11я 6) 

РАЗДЕЛПI 

Срок за получаване на офертите 

Дата: 03 07/ 2018 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛIV 

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: 

РАЗДЕЛV 

Друrа информация (по преценка на възложителя) 

Час: 17:00 

да О Не~ 

Отваряне на офертите на 04 . 07 . 2018 г . в 11 , 00 ч . в сградата на 

Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките , София , ул . Акад. Георги Бончев бл . 9, ет . 3 . 

Дата на изп ащане на настоящата ин о мация 

Дата: 22/ 06/ 2018 дд/мм/гггг 
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