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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
l000 Софшя, ул. "Л€ге" 4

€_mаil: aop@aop.bg
интернет адDес: http://wwW.aoD,bE

оБявл
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер ва обявата: [26_02-J ]

Възложштел: [МЗ-ЦСМП,Русе
Поделев!rе /Ko.'.rrlo ? 

'?рчюJк,uuо): I... .. .]

Партшда в регпстъра ша обшествеппте поръчкп: I 0]44 ]

Адрес: [гр. Русе, кв. Дружба l]
Лшце з,а контакт lvo,]Ke u повече оm е.)по -|lull.r., lл-р Пенка БахчеванФва,,,,,,l

Телефон: [082860l04l
f-mаil: [еmегg rs@abv.bg]

Достъпът до локументацпята за поръчк5та е ограничен: [] Да [Х] Не

Допълнптелна ипформация може ла бъде полуqена от:

[xl Горелосоченото/ите място/места за контакт

[l Друг адрес: lvо,,rя, лосочеtllе Ору? аOрес)

Приемяпе ва локументи и офертп по електропен път: [] Да [Х] lIe

Обект на поръчкдта:

[] Строит&,lство

[Х],Щоставки

[] Услуги
Предмет яа порьчката: [Доставка на нови автомобилни части за санитарните автомобили на

ЦСМП_Русе през 20l9 год,]

Крrтко оfiпеа иеl [чрез закупуване по заявки от обектите на Изпълнителя .,.]

Място пд извършване: [РКЦ гр. Русе]

Общд прогнозна стойност яд поръчката rd rв,, без ДДС): [З5 000 ]

Обособенп позшциfi rr{o.(l пю е прu.,tо)!сlluо)| [] Да |Х) Не

Ном€р нд обособ€натд позяцпя: I l

Напмепованпе: [.,. ,, , ]

Прогнозпа стойност /6 lв., беl ДДС)| t]
Забелеэrка: Използвайlпе позч разdеr попкова пъmu, ко!,lкоlпо са обособенumе позuцu .



I
Условпя, па KorrTo трябва да отговарят участницпте /хо.,4/rо е ,1pu,loжll,'|o).,

Изпскванпя за личното състоянпеl [съгласно Докумевтациятаl

Правоспособност зя упражняване на професпонална лейност: [съ гл ас но ,ItoKy ментачи ята]

Икошомпческо п финансово състоянпе: [съгласно Докумснтацията]

Техплческп п проф€споналнп способностrrl [съгласноДокументациятаl

Информацпя oTllocнo запазепll поръчкп (ко?алlо е пpu-lo){u|tt1).,

|] Поръчката е запазена за спсциllлизирани прсдлрия,гия или кооперации lIa хора с

увреждания или за лица! чиято основна цел е социмиото интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е олраllичено в рамките на програми за създаване на

зацитени работни места

Информац я относно средства от Европейскпя съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [] Не

Идентификация на проекга, когато е прйложимо:

Крптерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз осяова на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[Х] Най-ниска цена

Показателп за оценкаi (.vо.lя, повпореDlе, коjкоп]|, пъп]ч е |lеобхоdu|,\о)

Име: [..,..,] Тежест; l I

Срок за получаiапе на офертпте:

Дам| (dd/мv/???а Ll 4 l |2/20 l 8|

Срок на ва.лидност ня офертите:

Даlа| (й/мц/???z) |З l l05l20 l 9. .. . .. ]

Дятr п час яд отваряпе на офертrlте:

Даlа: (dd/ммh222) Ll8l l 2/20 ] 8] [ l 0:00]

Час:(чч:мм) [l0:00]

Час: (чч:мм) [I0:00]

Място па отваряttе lla офертпте: IPKI( на t(cM]I-Pyce. кв, l]ружба l ]



Дата ша настоящата обяв9

Тодорова Бахчеванова]

t I

Друга ппформдция /ко?апlо е прlLNоJlсuuо): |.,.,.,]

з


