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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: ok@aop.ba, аор®аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: з Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 27/06/2018 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001 
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-1109 от дата 27/06/2018 
Коментар на възложителя:
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 
за обществена поръчка, обявена от Икономически университет - Варна с 
предмет: "Абонамент за платформа за проверка на оригиналността на 
научните разработки и публикациите'', по проект BG05M20P001-2.009-0036 
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и 
преподаватели - гарант за по-добро бъдеще", финансиран от Европейския 
социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен разтеж".

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 000083619
Пощенски адрес:
бул.Княз Борис I №7 7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
ВАРНА BG331 9002 BG
Лице за контакт: Телефон:
ВЛАДИМИР НОВАКОВ 0882 164755
Електронна поща: Факс:
konkursi0ue-varna.bg 052 643365
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=22 65 9
РАЗДЕЛ II__________________________________________________________
Обект на поръчката

П  Строителство______________ ПДоставки_________________ БкДУслуги___________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в дв. без ДДС)______________________________
Предмет на поръчката 9166.67
Абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните 
разработки и публикациите. ___________________________________
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_________________________ _______

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 48610000______________________________ _
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РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/07/2018 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да £3 He I I
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, 
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро 
бъдеще", финансиран от Европейския социален фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен разтеж".
РАЗДЕЛ V______________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии 
за възлагане най-ниска цена /основание чл.7 0 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на 
първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена.
Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора 
по „Финанси и материална база" на Икономически университет - Варна в 
Конферентна зала 320 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - 
Варна, бул.''Княз Борис I" №77, гр. Варна от 09.00 ч. на 03 юли 2018 г. 
на заседание на което могат да присъстват представители на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация________________________________________________
Дата: 27/06/2018 дд/мм/гггг_________________________________________
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