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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.ha , aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП
^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 2 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 27/01/2020
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-75 от дата 27/01/2020
Коментар на възложителя:

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
на обществена поръчка при ред за възлагане чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП
събиране на оферти с обява с предмет: "Разработване на наръчник за
знака SILCNET" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124
1000/ по проект с референтен номер BSB 57 0 "Местната култура по пътя на
коприната", акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма
за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020" и съфинансиран от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството на Република България.

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

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/8538

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
П Строителство

|5?|Услуги

ПДоставки

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката

55144.00

Услуга за изготвяне на доклад "Оценка на възможностите за реализиране
на сертификационния знак SILCNET", разработване на лого на знака
SILCNET и изготвяне на стратегия, план и средства за промотиране на
логото на знака SILCNET, изготвяне на учебни материали за курсове за
знака SILCNET, провеждане на курсове за обучение за придобиване на
SILCNET знак и осъществяване на пилотно изпълнение на SILCNET знака и
изграждане на капацитет и осъществяване на дългогодишни споразумения за
партньорство с предаден доклад за изграден капацитет за реализиране на
SILCNET знака и доклад за осъществени дългогодишни споразумения за
партньорство за реализиране на SILCNET знака.
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Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

71241000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 31/01/2020 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
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да Ю Не □

Проект с референтен номер BSB 57 0 "Местната култура по пътя на
коприната", акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма
за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020" и съфинансиран от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството на Република България.

РАЗДЕЛ V____________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)

Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии
за възлагане оптимално съотношение качество/цена /основание чл.7 0 ал.2,
т.З от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, получил найвисока сумарна стойност по показателите съгласно методиката по
процедурата, както следва:
1.Оценка за "Техническата оценка на предложението" (ТО) - 80 точки.
1.Оценка за "Финансовата оценка на предложението" (ФО) - 20 точки.
Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора
по „Финанси и проектна дейност" на Икономически университет - Варна в
Конферентна зала 320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от 13.30 ч. на 03 февруари 2020
г. на заседание на което могат да присъстват представители на
участниците.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената
поръчка е в размер на 3.00% (три процента) от стойност на договора,
предоставена от Изпълнителя при сключването му в една от следните
форми:
1.парична сума,
преведена по сметка на ИУ - Варна:
IBAN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00,
BI C : STSABGSF при ТБ „БАНКА ДСК" ЕАД - клон Варна;
2.банкова гаранция в полза на ИУ - Варна с валидност след 01.03.2021г.;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението предмета на договора чрез
покритие на отговорността на Изпълнителя с валидност след 01.03.2021г.
Дата на изпращане на настоящата информация________________________________ ____________
Дата: 27/01/2020 дд/мм/гггг______________________________________________________
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