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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

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

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ----   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 02/05/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 5806
Поделение: МИГ Тутракан -Сливо поле
Изходящ номер: 87 от дата 02/05/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МИГ Тутракан -Сливо поле 176893196
Пощенски адрес:
ул.Трансмаринска № 10, ет.2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. Тутракан BG325 7600 BG
Лице за контакт: Телефон:
Шанел Хасанова-  Експерт по СВОМР 087 8216111
Електронна поща: Факс:
mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 087 8216111
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://mig.tutrakan-slivopole.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://mig.tutrakan-slivopole.bg/?page_id=118

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
21123.50Предмет на поръчката

Изработване на рекламни материали за популяризиране, информиране и 
публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо 
поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие за 2019 година

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22462000

УНП: 0ec8ec1a-ef30-47cf-b15d-ca847488f68c 1
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 13/05/2019 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.Дейностите по 
популяризиране, информираност и публичност ще бъде с безвъзмездна помощ 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие” на местна инициативна група (МИГ), 
одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за местно развитие” (подмярка 19.2) от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 
г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР).

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на 
следния електронен адрес: 
Отварянето на офертите ще се състои на 11.04.2019 г. от 15,30 ч. в офиса 
на МИГ Тутракан - Сливо поле на адрес гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 
10, ет. 2
Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл. 97, ал. 3 от 
ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 02/05/2019 дд/мм/гггг

УНП: 0ec8ec1a-ef30-47cf-b15d-ca847488f68c 2


