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Съдържание на документ

BG-град София
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
508651/MB-987
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
04.05.2020 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000
BG412, Софийска вода АД, Софийска вода АД, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. Бизнес
парк №1, бл. 2А, За: Марияна Братованова, България 1766, град София, Тел.: 02 8122435, Email: mbratovanova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.sofiyskavoda.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача

(URL):

http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.
Обект на поръчката
Доставки
Обща прогнозна стойност на поръчката
42000 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
"Изработка, доставка и монтаж на ръчни шибри за пясъчни бункери в ПСПВ Бистрица“
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
42131291
Описание:
Разпределителни шибри
Срок за получаване на офертите
18/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
НЕ
Друга информация
www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098462&__cfduid=dcd0bffb5b0c4e218aac08d614adc69f71574062157&_ga=GA1.2.308343209.157…
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Сключване на договор за „Изработка, доставка и монтаж на ръчни шибри за пясъчни
бункери в ПСПВ Бистрица“, описани в техническото задание. Пясъчните шибри трябва да
са изработени от неръждаема стомана, компактни, отговарящи на съвременните норми и
изисквания за такъв вид затворeни органи с доказана носимоспособност, добро
уплътняване, отваряне /затваряне без усилие и сигурност. Същите трябва да бъдат
устойчиви на неблагоприятното въздействие на средата при която работят Информация по
обявата за събиране на оферти на адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/about/publicdocs.aspx?
zop=1743 Публичното отваряне на получените оферти и обявяването на ценовите
предложения, на което могат да присъстват представители на участниците, при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, ще се състои на
19.05.2020 от 13:30 часа.
Дата на изпращане на настоящата информация
04/05/2020 (дд/мм/гггг)
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