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па''н|оп'!фд!'| зА пуБликувАн^ в г1РоФшлА нА кутьвАчА оБяв^ з^ оБ|]8стввн^ поРь!кА нА стой!ност по чл. 20' Ал. ] от зоп {фрси' 6)

АгЁнция по оБщ€ствЁни поРьчки
1000 ффия, ул. леге 4

е-па!!: рк@аоцщ , аоо@аоо.м
интернет адрес: ь1ь://ш1.п,у.аоо.м

ин(ооРмАцпя 3А [туБ'[икувА[{А в пРоФи][А нА куттувАчА оБявА зА
оБ!т{вствв1{,\ поРь!|кА }{А стойност по тшг. *о' Ал. 3 от 3оп

! 1{нформацията е за удъ]р!(аване на [1ървовач:|'1ния срок за по.:унававе на офещи
1{омер на обявата: 1о26-14-1 .{ата на щбли:9ване на обявата ва профила на купран а 2з/оз|2о:^8
дд/мм/гггг

.{е::овод::а информа|{ця
паРида на възло'(ите'я: оо145
поделение: тп на нои - тиевен
изходящ номер: 1о26-14-1#1от дата 23 /о3/2о\8
1(оментар на въз.лто:кителя:

РА{|((Ё/| | : въ&'[о)|(итв'|
|.1) наи!деновдние и д']рес
официално наименование:
национален осигурителен инсти!ут. чрез тп
на нои - плевён

национален регистрационен номер:
721о82527о711

пощенски адрес:
пл. иван миндиликов ш!8

|!ад:
плевен

код ш{']т$:
в6з 14

[1ощенски код:
5800

дър?кава:
вс

,|ице за контакг:
влеонора Радулова и поля петкова

телефон:
064 вв4484; 064 в84471

вле|{тронна поща:
р1еуеп@п551.ь9

Факс:
064 884440

интернет адр€с/и
Фсновен адрес ((}*'|):
ь||р5:,//шшы.по].ь9
Адрес на профила на кутцвана ($&|,):
Б[срэ :,//сеп0егв_ршБ1|с. пээ| .ь9 / [р /р1п

|!Р
0бе:ст на по1гъвката
|-'']€тооителство |-''!-!!оставки йустпти
0б;ца пооггдозлла стойвосг на по:уьчката (в.тш. без .&&[€)

пред1иет на по|'ъчкат& 1600 ' 00

''извършване на услу!и по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в
ад!"{инистра тивната сграда на тп на нои - плевен".

код сьгд8сно обцц.|я тер1и!|!{о.'!огивеш ревшшк (@Р9)

осн. код .{оп. код (котато е щ:;ллоясилпо)
ос|{. ]ц|ед!{{€т 9о921ооо

ф;ок за пол5гваваше на офе1гт:сте



г

п'''!|!€!п}|фия :|А пуБликувАнА в пк)ФилА !|{ 8 \ |!!вАчА оБявА зА оБ11{€ствгнА поРъ9кА нА стойност по чл 2о. Ал. ] от юп !к!сп.6'

РА3дЁ/| гу
!!нфорлла:дия относпо средства от 8зропейскпя сьлоз
Фбшесгвената поръчка е във връзка с проекг и/или програма, финансиран/а сьс да п не в
средства от европейските фондове и прощами
йдентификация на проекта, когато е при'1оя(имо:

,)'' / шлр }й:*фь- л"ректор на тп на нФ1{ - |!левен, длъжностно лице по т!л.

от 3Ф|1 съгласно заповёд }ф1016-4о-254|23.02.2018 г. на управителя на ЁФ1,1.7'ал. 1

д>1та ццФормацця (по щгеценка на възлохсггге"'::я)
обявата и документацията за обществената поръчка е публикувана в
профила на купувача на интернет отраницата на нои по електронна

писка ш!14_2о18_1015-14_з8.


