АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 1 ]

Възложител: Опитна станция по земеделие Търговище ДП
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 04771
Адрес: гр.Търговище, ул.”Кюстенджа” № 91
Лице за контакт (може и повече от едно лица): гл.ас.д-р Дора Донкова
Телефон: 060 63518,
E-mail: osz_targ@mail.bg Д-р Тодор Цонев
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка на минерални торове за нуждите на ОСЗ Търговище ДП.
Кратко описание: Доставка на минерални торове за нуждите на ОСЗ Търговище ДП: тор
амониева селитра- 70т и тор NPK -15т , отговарящи на изискванията на техническата
спецификация.
Място на извършване: ОСЗ Търговище ДП
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [52000]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [Наличието на обстоятелства по чл. 54 ал. 1 т. от 1 до 5
и т. 7 от ЗОП ще е основание за отстраняване на участниците]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителя не поставя изискване за икономическо и
финансово състояние на Изпълнителя]
Технически и професионални способности: [Да е изпълнил една доставка на минерални
торове с обем, идентичен или сходен с този на поръчката през последните три години, което се
доказва с декларация от участника/свободен текст/ , придружена с доказателство за изпълнение
на доставката.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 26.03.2018г.

Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 26. 06.2018г.

Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата:

27.03.2018г.

Час: (чч:мм) 11:00

Място на отваряне на офертите: ОСЗ Търговище ДП.
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