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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

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: ОП 15 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 07/06/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711
Поделение: ТП при СИДП ДП Шумен
Изходящ номер: 539 от дата 07/06/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ТП Държавно ловно стопанство Шерба при
СИДП ДП Шумен

2016174120080

Пощенски адрес:

ул.Дунав №8
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

с.Старо Оряхово

BG331

9110

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Янка Стойчева- касиер домакин

05141 2358

Електронна поща:

Факс:

dls.sherba@dpshumen.bg

05141 2358

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.dlssherba.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://wp.me/p82oGs-dmf

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

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

3000
Доставка , осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества
работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за
нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2019 година, съгласно техническа
спецификация, както следва:
I.работно облекло мъжко:
1.Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано. Зимен ватиран
комплект – работно яке със сваляща се качулка и с полугащеризон.
Закопчаване на якето с цип и тик- так копчета , ластичен маншет на
ръкавите- 20бр;
2.Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен. 100% памук,
мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два горни, ластик от двете
страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. Панталон- два странични
и един заден джоб; ластик от двете страни на кръста- 20бр;
3.Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , цветна- 40 бр;
II.Работно облекло - дамско:

Предмет на поръчката
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1.Работно облекло дамско (туника и панталон) за работа в кухня – бяло.
Комплект: туника с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна
кройка с два джоба и ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120
гр/м2 дишаща материя, предпазвща от изпотяване - 4бр;
2.Работно облекло дамско (туника и панталон) – цветно. Комплект: туника
с шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна кройка с два джоба и
ластик в кръста. Материя: памук/полиестер, 120 гр/м2 дишаща материя,
предпазвща от изпотяване- 3бр ; 3.Елек ватиран. Класически ватиран
елек тип „грейка“ с два джоба. Материя: от лицев плат със състав 100%
полиестер тип „шифон“, капитонирана полиестерна вата- 5 бр;
4.Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен.100% памук,
мин.240гр/м2, Яке- два странични джоба и два горни, ластик от двете
страни на кръста. Закопчаване с цип и копчета. Панталон- два странични
и един заден джоб; ластик от двете страни на кръста -3бр.;
5. Тениска от трико, материал 100% памук, 150гр/м2 , бяла- 10бр;
6.Предна престилка през врата бяла. Престилка с джоб. Материя:
памук/полиестер- 2бр.;
7. Шапка пилотка бяла. Изработена от памук/полиестер- 2бр;
III.Работно облекло за сервитьор:
1.Мъжка риза бяла. Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа кройка, външен
джоб, състав:памук - 1бр
2.Мъжки елек. Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване с четири
копчета, два предни джоба с филетки; коланче за регулиране на талията,
поставени на гърба на елека- 1 бр;
3.Мъжки панталон черен. Панталон, прав свободен, стандартна кройка, с
три джоба ПЕ/П; 200г/м- 1бр.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

18100000

Доп. предмети

18110000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/06/2019 дд/мм/гггг

Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
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
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

УНП: 7fe77f4c-9cc1-4213-9687-57f0d298e699

Да

Не
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РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Дата и час на отваряне на офертите: 19.06.2019г. от 14.00 часа в
административната сграда на ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна,
ул.Дунав №8
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 07/06/2019 дд/мм/гггг

УНП: 7fe77f4c-9cc1-4213-9687-57f0d298e699
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