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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4

e-maii: pk@aop.ba , aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bq

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

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

А 6 П

Номер на обявата: 5 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 24/03/2020 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ [ д  к > ?  , 9С $£■ )  j  ^__________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 02716 
Поделение: ЦУ на ЮИДП
Изходящ номер: ПО - 05 -164 от дата 28/04/2020 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Югоизточно държавно предприятие

Национален регистрационен номер:
201617654

Пощенски адрес:
ул. Орешак 15А
Град:
Сливен

код NUTS:
BG.3 4

Пощенски код:
8800

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Пейчо Върбанов

Телефон:
044 622921

Електронна поща:
uidp@uidp-sliven.com

Факс:
044 622077

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.uidp-sliven.com 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.uidp-sliven.com/procedures /4124

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□  Строителство □Доставки IX] Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката 4 c J u
„Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализ 
на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси", за 
нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и две 
териториални поделения"
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет
Осн. код
72266000

Доп. код (когато е приложимо)

Доп. предмети 72267000

УНП: lc3b2d5d-2565-4abd-bca7-43fcb505a57b
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РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 04/05/2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  He [X]
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V____________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
На основание чл. 188, ал. 2, във връзка с § 131, ал. 3 от ЗОП, в
предвид на това, че в първоначално определеният срок са постъпили по- 
малко от три оферти, срока за получаване на оферти се удължава до 
04.05.2020г. включително, като оферти могат да се подават всеки работен 
ден от 08:30 до 17:00 часа.Отварянето на офертите ще бъде на 05.05.2020 
г. от 10,00 часа. Заседанието на комисията е публично и на него могат 
да присъстват представители на участниците, техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване, при условия и ред, съгласно правилата за достъп до 
административната сграда.
Дата на изпращане на настоящата информация______________________________________________
Дата: 28/04/2020 дд/мм/гггг____________________________

УНП lc3b2d5d-2565-4abd-bca7-43fcb505a57b


