
BG-гр. София 

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 

189 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

25.07.2018 г.  

 

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 176812208 

BG411, НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, пл. АЛ. НЕВСКИ, ул. 19-ТИ ФЕВРУАРИ 

№ 1, За: Иван Милев- зам. директор на Национална галерия, България 1000, 

гр. София, Тел.: 02 9892841, E-mail: nag.bg@abv.bg, Факс: 02 9800071 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): https://nationalgallery.bg/bg/. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://nationalgallery.bg/bg/buyers-

profile/. 

 

Обект на поръчката 

Доставки 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

69400 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

„Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната 

галерия – сграда: „КВАДРАТ 500“. 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

42512000 

Описание: 
Климатични инсталации  

 

mailto:nag.bg@abv.bg
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079270
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079270
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079270


Срок за получаване на офертите 

06/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм) 

 

Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 

финансиран/а със средства от европейските фондове и програми 
НЕ 

 

Друга информация 

Съгласно условията на публикуваната обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, определенията от възложителят краен срок 

за получаване на оферти е 03.08.2018г., 17:00ч. В рамките на посочения краен 

срок, за поръчката са подадени по-малко от три оферти. Съгласно чл. 188, ал. 

2 от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко 

три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от 

три оферти. С оглед на цитираната правна норма възложителят удължава 

срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, както следва до 06.08.2018г., 

17:00 ч. Офертите се подават от 09:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 

06.08.2018г. /включително/, в сграда „Двореца“, пл. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ 

№ 1, Национална галерия. Информацията, свързана с документацията за 

участие и пълен достъп до нея е осигурен в рубриката: „Профил на купувача“, 

на следния интернет адрес: https://nationalgallery.bg/bg/buyers-

profile/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d

0%b8-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd

%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-3/. Отварянето на 

офертите ще се състои на 07.08.2018г. от 12:30 ч. в гр. София, Национална 

галерия, сграда „Двореца“, пл. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1. Отварянето на 

офертите ще се извърши в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. На него 

могат да присъстват представители на участниците по закон или пълномощно 

(във втория случай се изисква пълномощно от представляващия 

участника/физическото лице за присъствие на отварянето на офертите). 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

03/08/2018  (дд/мм/гггг) 

 


