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инФоРь{Ация 3А п}ъдикувАн.ц в пРоФ[1дА }{А кутг}1вАчА оБявА 3А

оБ1цвствв}{А поРьчкА нА стойност п0 ч]1. 2о' А,!. 3 от 3оп
$ ||4нфорплацията е за удъл]каване }|а първонач:1лния срок за пол\'чаване на оферти

Ёоштер на обявата: 6 {ата на публикуване на обявата на профи,)а на купувача 1'1|о8|2о17
дд/м}1/гггг

РА3двл !!
0бект на поръчката

}{од съгласно 0бтция терп{!,пнологиче1{ речник (сРу)

АгЁнция по оБщЁствЁни поРъчки
1000 €офия, ул. леге 4

е_гпа!!: р&@аор.59, аор@аор.бо
интернет адрес: п||р://шшш.ао0'ьо

дв/|оводнА инФоРш{Ация
{еловодна иттфорпгацгпя
|!арт;ада на възлох(ителя:. о271'6
|!оделение: т11 дгс Ё,лхово
!1зходяш1 но1\,1ер: 11Ф-о5_ао от /{ата тт|о3|э.от7
}(оппентар 1]а възло)ките,1_1я :

РА3двл ! : ББ3.г|Ф)китвл
[.:) Ёаипленование и
Ффициално наименование:
ю'1дп дп 111 !ържавно горско стопанство
[лхово

Ё::г1ионален регистра|{ионен номер :

2(, [6\'/ 654г)010

11ощенски адрес:

ул. са}{ €тес!ано ш9 1 з

[рад:
Блхово

код $[/[5:
в634з

|{оп.1енски код:
8'00

!ър>кава:
в6

-||ице за ко1{та1{т:
инж. 17иколай Атанасов }4ит;тинев

1елефон:
0.,59 0 41 888262 \

Рлектронтта ттоща:
09зе}}_:ото @ш!.0р- з 1 т\теп . соп

Ф::кс:
0 59 !17888

Р[нтернет адрес/и
Фсновен адрес (!1&1,):

и:и:и: . 09 з е _1 Бот''о . ш14р* з _1. |топ . соп
Алрес на профила на купувача ((]&[):
1_г-!р : / / уокт',. шт0р_з11теп. соп'т/ргосес]цгез / !291

Фбтца 3на стоиност на поръчката лв. без АА€)
||редплетна поръчката 1600 ' 00

}4збор на доставчик на постелен инвентар, пок}.],твки' завеси и !Р. за
нуждите на !07.{11 дп тп |[| ''[лхово''.

0сн. код
192ооооо

[оп. код (;согато е пргтлоакипто)
Фсн. предппет

€рок за пФл5лчд3д'е на офертите
!ата: :6/о8/эот7 дд| мм | ггтг

РА3двл !1|

!! |] 1 с]0ас]4сс ! _а,17 1 -_:1]0б'8_]9с 0ь6{9]а8е9е,1

9ас: з.



|1аф!{Ф|&11{{}1-! ];\ п'уБ.:1|'|]{!вАЁА в пРоФ'1лА нА купув^чА 0БявА зА оБш{!('гввнА поР|,!!к]\ нА с1ои]1ост п(] ч.]] 20. ?\л _] ()'! 30п (всрс!!я 6)

РА3двл гу
14нфорптация относно средства от ввропейския сък)3
Фбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, ф11нансиран|асъс
средства от европейските с}ондове и програми
!!4дентификация на проекта' когато е прилоя{иш{о:

да [] не[

Ар>та инфорплация (по преценка на възлоясителя)
.{ата и час на отваряне на офертите: 17.0в.20' т- т. от 11ч. в
адмт4нистративната с|рада на 1 ]1 .{[| Ёлхово.

не на настоя!цата ин

: тт | о8 | эотт дд7мм/гггг

унп с]9аа'1ее]_а.]7!-.120ь 8]9с-0ь6:192а8е9е4


