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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: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: OX VII - 984 от дата 08/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Адрес
Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов"
Град Пощенски код Страна
София 1700 Р България
Място/места за контакт Телефон

02 8060319; 02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Борислав Крушкин, инж. Иво Георгиев
E-mail Факс
opit@mgu.bg 02 9624940
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mgu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=86

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка е доставката чрез покупка на 
следното обзавеждане за нуждите на Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”: маса триместна – 40 броя, стол ученически - 
126 броя, маса за преподавател – 2 броя и катедра – 2 броя.

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

Осн. предмет 39112000
Доп. предмети 39121200

39162200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно документацията
Прогнозна стойност
(в цифри): 10000.00   Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, Студентски град код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно документацията

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

Показатели за оценка на офертите
1. Срок за доставка П1 с относителна тежест в комплексната 
оценка 20 % и максимално възможен брой точки - 10.
2. Предложена цена П2 с относителна тежест в комплексната оценка 
80 % и максимално възможен брой точки - 10.
Комплексната оценка КО на всеки участник се получава като сума 
от оценките на офертата на двата показателя, изчислени по 
формулата: КО = П1+ П2

Срок за получаване на офертите
Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
На сайта на Минно-геоложкия университет се намира документацията 
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на обзавеждане за нуждите на Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски””.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг
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