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Версия за печат
 BG-София

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

 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 
Срок за получаване на офертите

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата
РСТ18-ДИ05-207
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
26.07.2018 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270629
BG411, Столична община - район Студентски, гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 5, За:
Елизабета Младенова, България 1700, София, Тел.: 02 8687584, E-mail: rajon@studentski-
so.org, Факс: 02 8686116
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.studentski.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/Столична община -
район Студентски,12580.

Строителство

58300 лв. без ДДС

„Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на
Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на
канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално
експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на
район „Студентски“.

45000000, 45316110
Описание:
Строителни и монтажни работи 

 Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други 
 

16/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
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Информация относно средства от Европейския съюз

 
Друга информация

 
Дата на изпращане на настоящата информация

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
НЕ

Офертите се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - гр. София, СО – район
„Студентски“, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет.1, "Център за информация и услуги", всеки
работен ден от 8:30 до 17:00 часа. След изтичане на удължения срок, офертите на
участниците ще бъдат отворени на 17.08.2018г. от 09:00 часа в сградата на СО - район
"Студентски", ет.4, заседателна зала, от комисия, назначена от Възложителя за
разглеждането, оценката и класирането на участниците, независимо от техния брой.

13/08/2018  (дд/мм/гггг)


