Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
00285
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: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

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: ОП-09-00-35 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
05/12/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00285
Поделение: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Изходящ номер: ОП-09-00-35 от дата 14/12/2017
Коментар на възложителя:

Портал за ОП: ID 9071173
ОБЯВА за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
предмет: "Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни
материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за
смет".

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Югозападен университет Неофит Рилски

000017149

Пощенски адрес:

ул. Иван Михайлов, 66
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Благоевград

BG413

2700

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Алексей Крекманов

073 588541

Електронна поща:

Факс:

op@swu.bg

073 885516

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.swu.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://op.swu.bg/offers/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

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

2300
"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за
нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за смет".

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

19640000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/12/2017 дд/мм/гггг

УНП: 6bc7ca03-96fd-43c0-92a7-681d21c0577c

Час: 17:00
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Партида:
ИНФОРМАЦИЯ
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ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ ІV
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

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 12, ал. 1,
т. 1 от Закона за обществените поръчки.
С оглед на това обстоятелство могат да участват лица, при условие че
най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или
такива в неравностойно положение. В този случай лицата трябва да са
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания най- малко три години преди датата на откриване на
настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.
Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да
участват и при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от
нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За
изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се
позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите
лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят удължава срока за
получаване на оферти. В първоначално обявения срок за получаване на
оферти, не са постъпили необходимият брой оферти.
Отварянето на офертите ще се състои на 19.12.2017 година от 09.30 часа
в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван
Михайлов, № 66, гр. Благоевград.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 14/12/2017 дд/мм/гггг

УНП: 6bc7ca03-96fd-43c0-92a7-681d21c0577c
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