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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-258   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 17/10/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00193
Поделение: ТУ - София
Изходящ номер: 04-00-241 от дата 17/10/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Технически университет - София 831917834

Пощенски адрес:
бул. Св. Климент Охридски № 8

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG

Лице за контакт: Телефон:
Гинка Петрова - юрисконсулт в отдел ОП 02 9652076

Електронна поща: Факс:
zop@tu-sofia.bg 02 8683215

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.tu-sofia.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/184

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
58668.79Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали за ТУ - София». Договорът ще бъде сключен 

за срок до 12 месеца или до изчерпване на стойността на договора, сключен 

с избрания изпълнител. Доставката ще се извършва на части по заявка от 

съответното звено/програма, посочено във всяка колона на Техническата 

спецификация/Приложението към ценовата оферта. Срокът за доставка на 

електроматериалите е до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на 

получена заявка от страна на Възложителя. Във всяка заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

посочва вида и броя на електроматериалите, както и данните за 

фактуриране. Доставените артикули трябва да са оригинални и фабрично 

нови, да отговарят на всички нормативни, действащи наредби и стандарти за 

качество в Република България. Същите при доставка трябва да бъдат 

придружени с всички документи, които ги съпътстват според вида на стоката 
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и относимите към нея нормативни разпоредби, като например - 

указание/упътване за употреба, технически паспорт/описание, сертификати 

за качество, гаранционни карти или др. документи, когато това е 

приложимо. Изпълнителят носи пълна отговорност и дължи отстраняване за 

своя сметка на всички нанесени вреди, в случай, че инструменти и части за 

инструменти не са с нужното качество. Изпълнителят дължи подмяна за своя 

сметка на всички нанесени вреди, в случай, че инструменти и части за 

инструменти не са с нужното качество, отговарящо на нормативните, 

действащите наредби и стандартите в Република България. Конкретните 

доставки трябва да са съпроводени задължително с декларация от 

изпълнителя (свободен текст) за произхода, собствеността и качеството на 

доставяните стоки.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 31224000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/10/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Офертите се получават на адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, 

учебен блок 1, ет. 3, кабинет 1317 - деловодството на ТУ - София. 

Офертите ще бъдат отворени на 05.11.2018 г. в 14:00 часа в гр. София, 

бул. Св. Кл. Охридски" № 8, Технически университет - София  учебен блок 

1, ет. 2, Заседателната зала на Академичния съвет. 

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 17/10/2018 дд/мм/гггг
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