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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Настоящото съобщение е за публикуване на:
Предварително обявление от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Предварително обявление от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП, което не е
предварително обявление-покана

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00118
Поделение: ________
Изходящ номер: 1200 - 80 от дата 26/02/2015
Коментар на възложителя:
Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на
Купувака с ID номер на документа 650807

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Сливен
Адрес
бул. Цар Освободител № 1
Град
Пощенски код
Държава
Сливен
8800
Р България
За контакти
Телефон
Община Сливен
044 611232
Лице за контакти
инж. Румен Стоилов
Електронна поща
Факс
rstoilov@slivem.bg
044 662350
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.sliven.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.sliven.bg/index.csp?f=PredvObyavlenia
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и:
(Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
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Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
"Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция,
канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и
населени места в Община Сливен"
II.2) Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

II.3) Кратко описание на поръчката
Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция,
канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и
населени места в Община Сливен
II.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
90670000
Осн. предмет
Доп. предмети

90921000

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Дата на изпращане на настоящото съобщение
Дата: 26/02/2015 дд/мм/гггг
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