Образец по чл.34, ал.5 НВМОП

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. “Леге” № 4
факс: 940 70 52
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
Интернет адрес: www.aop.bg

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО ЧЛ.2 ОТ НВМОП

от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП 
от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 

Обобщена информация на основание чл.34, ал.5 от НВМОП
за _________ година
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:

Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
Адрес на профила на купувача (URL):

І.2) Уникален идентификационен номер на партидата на възложителя в
Регистъра на обществените поръчки
№ 

І.3) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
 Министерство или друг държавен
орган, включително техни регионални
или местни подразделения
 национална агенция/служба
 регионален или местен орган
 регионална или местна агенция/служба
 публичноправна организация
 европейска институция/агенция или
международна организация
 друго (моля, уточнете):_________

 обществени услуги
 отбрана
 обществен ред и сигурност
 околна среда
 икономическа и финансова дейност
 здравеопазване
 настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
 социална закрила
 отдих, култура и религия
 образование
 друго (моля, уточнете):_____________

І.4) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП)
 производство, пренос и разпределение
на природен газ и топлинна енергия
 електрическа енергия
 търсене, проучване или добив на
природен газ или нефт
 търсене, проучване или добив на
въглища или други твърди горива

 вода
 пощенски услуги
 железопътни услуги
 градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
 пристанищни дейности
 летищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ.2 ОТ НВМОП

ІІ.1) Описание по обекти
Обща сума, изплатена за малки
обществени поръчки по чл.2 от
НВМОП

от които за
доставки

услуги

строителс конкурс за
тво
проект

* Стойностите се посочват в лв., без ДДС

ІІ.2) Описание по начин на избор на изпълнител
Обща сума, изплатена за малки
обществени поръчки по чл.2 от
НВМОП

* Стойностите се посочват в лв., без ДДС

от които
по чл.2, ал.1 НВМОП

по чл.2, ал.2 НВМОП

РАЗДЕЛ ІІІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Дата на изпращане на настоящата информация //
(дд/мм/гггг)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/подпис и печат/
Трите имена:
Длъжност:

