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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП9 IX - 1 от дата 10/11/2015
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
Отдел 'ОПиТ'
02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
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=115&id=38

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка е доставката на лабораторни
материали и консумативи за нуждите на Договор № ДФНИ ТО2/2 от
12.12.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Научни
изследвания” за финансиране на научноизследователски проект за
провеждане на фундаментални научни изследвания с тема:
„Разработване на комплексна система за биоремедиация на води
замърсени с тежки метали и ко-генерация на енергия на основата
на микробния метаболизъм”, съгласно техническа спецификация.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
УНП: a1865594-5f2a-4362-a45b-6a7a43927b6a

Осн. код
38437000

Доп. код (когато е приложимо)
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38436510

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техническа спецификация
Прогнозна стойност
(в цифри): 4500.00 Валута: BGN
Място на извършване
Катедра „Инженерна геоекология” на Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски”, на адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. "Проф. Боян
Каменов".

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците следва да са изпълнили успешно през последните
3 /три/ години до датата на подаване на офертата в настоящата
поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си, минимум една доставка, еднаква или
сходна с предмета на настоящата поръчка.
*Забележка: За нуждите на настоящата обществена поръчка под
„сходен предмет” се разбира доставката на лабораторни материали
и консумативи, които се използват за изследване на води
замърсени с тежки метали.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/11/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1. Отварянето на офертите ще се извърши на 20.11.2015 г. в 10:00
часа, в зала 68 в сградата на Ректората на МГУ „Св. Иван
Рилски”, адрес: гр. София, п. к. 1700, Студентски град, ул.
"Проф. Боян Каменов".
2. Поръчката се финансира по научноизследователски проект за
провеждане на фундаментални научни изследвания с тема:
„Разработване на комплексна система за биоремедиация на води
замърсени с тежки метали и ко-генерация на енергия на основата
на микробния метаболизъм”, от Фонд „Научни изследвания”,
съгласно ДБФП № ДФНИ ТО2/2 от 12.12.2014 г.
3. Неразделна част към настоящата публична покана в профила на
купувача на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” са:
- Документация към публичната покана;
- Образец №1 – Представяне на участника;
- Образец № 2 – Техническо предложение;
- Образец № 3 – Ценово предложение;
- Образец № 4 – Списък на доставките с предмет, еднакъв или
сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през
предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, в зависимост от датата, на която участникът е учреден
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или е започнал дейността си;
- Образец № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл. 47. ал. 1, т. 1 от ЗОП;
- Образец № 6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5 от ЗОП;
- Образец № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за
обществените поръчки;
- Образец № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за
обществените поръчки;
На сайта на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”,
"Профил на купувача" (http://www.mgu.bg/main.php?
menu=1&submenu=115&id=38), е налична Публичната покана с
приложенията към нея.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/11/2015 дд/мм/гггг

УНП: a1865594-5f2a-4362-a45b-6a7a43927b6a
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