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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

jglИнформацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: ОБ-2 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 06/01/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00197
Поделение:~~~~_
Изходящ номер: ОЗ-00-74/1 от дата lЗ/01/2017
Коментар на възложителя:

РА3ДЕЛI:ВЪ3ЛО~ТЕЛ
1.1)Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Водоснабдяване и канализация ЕООД 115010670
Пощенски адрес:
бул. Шести септември N° 250
Град: I код NUTS: Пощенски код: I Държава:
Пловдив BG421 4006 BG
Лице за контакт: Телефон:
Договорноправен отдел 032 605945; 032 605955
Електронна поща: Факс:
vik op@vik.bg 032 635431
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.vik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
httр://www.vik.Ьg/рuЫiс-рrосurеmепt/viеw/ОВ-2-s-рrеdmеt-ЬdquоDоstаvkа-па
-viпеtпi-stikеri-zа-МРS-sоЬstvепоst-па-ЬdquоViКrdquо-ЕOOD-ndash-
Plovdivrdquo.html

РА3ДЕЛП
Обект на поръчката
П Строителство ~Доставки ПУслvrи

Обща протноана стойност на поръчката (в лв. беа МС)
Предмет на поръчката 57000.00

Доставка на винетки за срок от 12 (дванадесет) месеца след подписване на
договор с избрания Изпълнител. Доставката на годишните винетни стикери за
МПС, посочени в обявата, следва да се извърши не по-късно от 27.01.2017
г. В случай, че по време на срока на действие на договора Възложителят
заяви винетни стикери за МПС, които не са посочени в обявата, същите
следва да се доставят до два работни дни след заявка. Доставките ще са
извършват след заявка, франко Административна сграда на "ВиК" ЕООД -

Пловдив, бул. "Шести септември" N° 250, отдел "Автотранспорт".
Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 15
(петнадесет) дни след доставка и представяне на фактура.
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Партида: IIНФDРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. J ОТ ЗОП (версии б)

Осн. предмет
Осн.код
22453000

Доп. код (когато е приложимо)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

РА3ДЕЛIII

Час: 16:30
РА3ДЕЛIV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със ДаО He~
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РА3ДЕЛV
Друга информация (по преценка на въаложителя)
Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж
3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на
горепосочените телефони.
Офертите на участниците ще бъдат отворени във "Водоснабдяване и
канализация" ЕООД - Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" N' 250,
Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на 19.01.2017 г.
(четвъртък) в 10.00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители.
В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано

съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на
купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

о мация
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