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АО П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: оШ аор.Ьа, aoD@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

Номер на обявата: 20-42 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 26/04/2017 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00120
Поделение:__________
Изходящ номер: 39-18 от дата 15/05/2017 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Специализирани болници за рехабилитация 
Национален комплекс ЕАД

Национален регистрационен номер: 
130344823

Пощенски адрес: 
б у л .  Васил Левски 54
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1142

Държава:
BG

Лице за контакт:
Роман Райчев

Телефон:
00359 29885905

Електронна поща:
sbrnk0rehabilitation.bg

Факс:
00359 29876121

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://nkrehabilitation.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://nkrehabilitation.bg/izbor-na-banki-za-predostavyane-na- 
kompleksno-bankovo-obsluzhvane-na-sbr-nk-ead-2/

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
I IСтроителство________ I [Доставки 1?̂  Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без Д ДС)
Предмет на поръчката 41000
Избор на банки за комплексно банково обслужване на „СБР-НК" ЕАД, 
включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността  
на друж еството, интернет банкиране, предвод на работни заплати , инкасо, 
както и откриване на депозити по четири обособени  позиции. Предметът на 
поръчката по обособени  позиции включва финансовите у с л у г и  по т . 1 . 3 . ,  
т.  2 от Приложение № 3 към ч л .  136 от ПРУПДТДДУК.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет
Осн. код
ббиоооо

Доп. код (когато е приложимо)

УНП: c4578b60-8c26Hfbf-9dfd-0199138d0a21

mailto:aoD@aop.ba
http://www.aop.bQ
http://nkrehabilitation.bg/
http://nkrehabilitation.bg/izbor-na-banki-za-predostavyane-na-kompleksno-bankovo-obsluzhvane-na-sbr-nk-ead-2/
http://nkrehabilitation.bg/izbor-na-banki-za-predostavyane-na-kompleksno-bankovo-obsluzhvane-na-sbr-nk-ead-2/
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РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/05/2017 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 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да □  Не К

РАЗДЕЛ V
Др>та информация (по преценка на възложителя)
Поради получаване в първоначално определения срок на по-малко от 
необходимия брой оферти по обособени  позиции № 2, 3 и 4, на основание
Ч Л .  188, а л .  2 от ЗОП и т .  4 . 6 .  от Приложение № 3 към ч л .  136 от 
ПРУПДТДДУК, срокът за подаване на оферти по обособени  позиции № 2, 3 и 
4 се удължава до 22/05/2017 г . ,  17:00 ч . ;  Дата на отваряне на офертите
по всички обособени  позиции: 23/05/2017 г . ,  09:30 ч . ;  Място на отваряне 
на офертите: г р . София, б у л . Васил Левски № 54, е т . 3. В удължения срок 
за подаване на оферти ще бъдат приемани единствено оферти по обособени  
позиции № 2, 3 и 4 от участници, които не са подали оферта в
предварително определения срок . В удължения срок за подаване, един 
участник може да подаде оферта само по една от обособени  позиции № 2, 3
и 4. Оферти по обособен а  позиция № 1, подадени в удължения срок, няма 
да бъдат приемани.

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 15/05/2017 дд/мм/гггг

УНП; c4578b60-8c26.4fbf-9dfd-0199138d0a21


