
BG-Пловдив 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Номер на обявата 

001-15.06.2017 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

15.06.2017 г.  

 

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455560 

BG421, Градска Художествена Галерия - Пловдив, ул. Стръмна №14А, За: 

Красимир Линков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 635322,                                                  

E-mail: ghgpl1952@gmail.com, Факс: 032 622434 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.galleryplovdiv.com. 

Адрес на профила на купувача 

(URL): http://www.galleryplovdiv.com/bg/profile/. 

 

Обект на поръчката 

Доставки 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

40000 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на 

достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до Градска художествена 

галерия – Пловдив“, в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., 

финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите 

на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – Пловдив, ул. 

„Съборна“ 14А“. Кратко описание: Предметът на поръчката включва: 

1.Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, цялостно 

окомплектована с всички детайли и елементи, необходими за монтиране 

(наричана за краткост Съоръжението), описани по вид, качество и 

комплектност в Приложение № 1 - Технически спецификации, част от 

mailto:ghgpl1952@gmail.com
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065305&PHPSESSID=58253d2696650ea2286c0a21c332eee8&tab=&act=&header=&header=print
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065305&PHPSESSID=58253d2696650ea2286c0a21c332eee8&tab=&act=&header=&header=print


одобрената документация; 2.Монтаж на Съоръжението; 3.Пускови работи и 

изпитания; 4.Въвеждане в експлоатация и сертифициране. 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

42416100 

Описание: 

Асансьори за хора  

 

Срок за получаване на офертите 

23/06/2017 , 18:00 (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 

Офертите се подават в административната сграда на ГХГ – гр. Пловдив, ул. 

„Стръмна“ №14А, деловодство, от 09:30 ч. до 18:00 ч., всеки работен ден за 

администрацията на Галерията. Отварянето на офертите ще се извърши на 

26.06.2017 г. от 10:00 ч., в административната сграда на ГХГ-Пловдив. На 

отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото 

за отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени чрез профила на 

купувача, най-малко 48 часа преди ново определения час. Обявата за 

настоящата поръчка, заедно с одобрената Документация за участие в 

процедурата, Техническа спецификация, Образци на документи и Проекто-

договор, са качени за безплатно ползване и изтегляне на интернет страницата 

на Възложителя - http://www.galleryplovdiv.com, Профил на купувача - 

http://www.galleryplovdiv.com/bg/profile/ 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

15/06/2017  (дд/мм/гггг) 

 


