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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00285
Поделение: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Изходящ номер: 01-00-199 от дата 04/11/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Югозападен университет Неофит Рилски
Адрес
Ул. Иван Михайлов, 66
Град Пощенски код Страна
Благоевград 2700 Р България
Място/места за контакт Телефон

073 588541; 073 588597
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Ангелов; Геновева Райнова
E-mail Факс
op@swu.bg 073 885516
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.swu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://op.swu.bg/public-calls/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
"Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на 
ремонтни дейности" по четири обособени позициии

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44110000
Доп. предмети 44111200

44111400
44510000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Не е приложимо.
Прогнозна стойност
(в цифри): 79200   Валута: BGN
Място на извършване
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66 код NUTS:  

BG413
Изисквания за изпълнение на поръчката
В избора за изпълнител на обществената поръчка може да участва 
българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
както и техни обединения, които отговарят на обявените условия и 
закона. Минимални изисквания за технически възможности за 
изпълнение: Стоките предложени от участниците да са с произход 
от страни от Европейския съюз.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
http://op.swu.bg/public-calls/

Отварянето на офертите ще се състои на 17.11.2015 година от 
09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения 
режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг
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