Па|Щ®СТО0<ЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: Dk@aop.ba . aon@aoD.ha
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: 12 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 04/11/2019
дд/мм/гпт

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________________
Д еловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-1350 от дата 04/11/2019
Коментар на възложителя:

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
за публикувана в профила на купувача на Икономически университет Варна на обществена поръчка при ред за възлагане чл.20, ал.З, т.2 от
ЗОП събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на компютърна
техника за нуждите на ИУ-Варна" /код, съгласно Общия терминологичен
речник /CPV/ - 3020 0000 „Компютърно оборудване и принадлежности"/.

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i) Н аим енование и адрес
Национален регистрационен номер:

Официално наименование:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВАРНА

000083619

Пощенски адрес:

бул.Княз Борис I №77
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ВАРНА

BG331

9002

BG

Телефон:

Лице за контакт:

ВЛАДИМИР НОВАКОВ

0882 164755

Електронна поща:

Факс:

konkursi@ue-varna.bg

052 643365

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://ue-varna.bg/bg/p/8490

РАЗДЕЛ II_______________________________________________ .
Обект на поръчката

П Строителство_____________

^Доставки________________ ПУслуги_______

Обща прогнозна стойност на поръчката (в дв. б ез ДДС)______________________
П редмет на поръчката
17 5 0 0 . 0 0

Доставка на компютърна техника за нуждите на ИУ-Варна._______
Код съгласно Общия терм инологичен речник (CPV)_________________________
Осн. код
Д оп. код (когато е прилож им о)
Осн. предмет

__________ 30200000______________________________

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/11/2019 дд/мм/гпт

УНП: c2dfbfla-d76f-42d7-b3d3-dldl24477с34

Час: 16:30

1

П а^Ш ЛСШ Ш ЦИ Я ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ IV________ ___________________ _________________________________
И нформация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да □ Не £3

РАЗДЕЛ V___________________________________________________ _
Друга инф орм ация (по преценка на възлож ителя)

Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии
за възлагане най-ниска дена /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 проектна дейност" на Икономически университет - Варна в
Конферентна зала 32 0 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет Варна, бул. "Княз Ворис I" №77, гр. Варна от 0 9.00 ч. на 8 ноември
2019г. на заседание, на което могат да присъстват представители на
участниците. Възложителят се основава на разпоредбата на чл.114 от ЗОП,
а именно че не е осигурено финансиране на обособената позиция и ако не
се осигури такова след сключване на договор за изпълнение на
обществената поръчка всяка от страните може да поиска прекратяването му
без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Дата на изпращ ане на настоящата инф орм ация___________________________________________
Дата: 04/11/2019 дд/мм/гггг

УНП: c2dfbfla~d76f-42d7“b3d3-dldI24477c34

___________________________________________

