BG-Пловдив
Информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
005-16.05.2018
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
16.05.2018 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455464
BG421, Аграрен университет - Пловдив, бул. Мевделеев №12, За: Венелин
Цеков,
България
4000,
Пловдив,
Тел.:
032
654396,
Email: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.au-plovdiv.bg.
Адрес
на
профила
на
купувача
(URL): http://www.auplovdiv.bg/news.php?id=2907.
Обект на поръчката
Доставки
Обща прогнозна стойност на поръчката
2000 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
„Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет –
Пловдив – 10 бр. компютърни монитори“ В предмета на поръчката е
включена доставка на компютърна техника – компютирни монитори
съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30231000
Описание:
Компютърни екрани и конзоли

Срок за получаване на офертите
23/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
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
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането е по Споразумение за партньорство №Д03-18/07.02.2018 г., в
изпълнение на проект №Н2020-IBASC2-PRESIDENCY-2017-785213
„Повишаване на сигурността и качеството на храните и хранителните
системи“ финансиран по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ между МОН и
АУ-Пловдив, съгласно дейностите на подписан договор между МОН и ЕК.
Друга информация
Критерий за оценка на офертите - "най-ниска цена". Обявата е публикувана
на интернет страницата на Аграрен университет - Пловдив, раздел "Профил
на купувача" - http://www.au-plovdiv.bg/news.php?id=2907 Офертите се
подават в административната сграда на Аграрену университет - Пловдив – гр.
Пловдив, сграда Ректорат, бул. „Менделеев“ №12, деловодство, от 08:00 ч. до
16:30 ч.,всеки работен ден за администрацията на Университета. Отварянето
на офертите ще се извърши на 28.05.2018 г. от 10:00 ч., в заседателната зала
на сграда Ректорат. На отварянето на офертите могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При
промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците ще
бъдат уведомени чрез профила на купувача, най-малко 48 часа преди
новоопределеният час.
Дата на изпращане на настоящата информация
16/05/2018 (дд/мм/гггг)

