
Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Възложител

Обект на поръчката

Обща прогнозна стойност на поръчката

Предмет на поръчката

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2019 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 108564790

BG425,  Пазар  на  производителите  -  Кърджали  ЕАД,  ул.  Марица  №7,  За:  Рамадан

Вели,  България  6600, Кърджали,  Тел.:  0361 62932, E-mail:  pazari_kj@abv.bg,  Факс:

0361 62932

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pazarkj.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pazarkj.com/?pid=profil.

Строителство

141666.3 лв. без ДДС

„Изграждане на Първи етаж от Двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII ,

кв.234, гр.Кърджали”, Стара градска част, Кърджали, плочата на кота +3,35 и

покриване с временна дървена конструкция-Етап I“ Кратко описание: В изпълнение

на възложените му дейности от обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят

следва да изгради Първи етаж от двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII,

кв.234, Стара градска част, гр.Кърджали с плоча на кота +3,35 и покриване с

временна дървена конструкция по одобрен инвестиционен проект за изграждане на

обект: „Двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII, кв.234, Стара градска част,

гр.Кърджали”, попадаща в ПИ с идентификатор 40909.106.605 с административен

адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, ул.”Добруджа“. За обекта има издадено от Главния

архитект на Община Кърджали Разрешение за строеж №110 от 30.05.2019 г. и

Заповед №62/04.10.2019 г. на Кмета на Община Кърджали за промяна на

инвестиционното намерение по време на строителство на обект: „Двуетажна сграда с
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Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Срок за получаване на офертите

Информация относно средства от Европейския съюз

Друга информация

Дата на изпращане на настоящата информация

магазини и офиси в УПИ VII, кв.234, Стара градска част, гр.Кърджали”, с което

определя по етапно изграждане на обекта. Място на извършване: Пазар на

производителите-Кърджали

45212600

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на павилиони

11/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от европейските фондове и програми

НЕ

Дата и час на отваряне на офертите: 12.11.2019 от 10:00ч в гр. Кърджали, ул.

"Марица" 7, Информационен център - ет.4

08/11/2019  (дд/мм/гггг)
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