
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
175906003

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. МОСКОВСКА №.13А

Пощенски код:
1000

код NUTS
България 

Лице за контакт

Vesselin Petrov Petrov

Електронна поща:
ilieva1980@abv.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://ips-bas.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/25631

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/145246

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/145246



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

“Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на докторантите при
ИФС - БАН”

II.1.2) Основен CPV код

30000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка на общо дванадесет артикула, представляващи компютърно оборудване, принадлежности и периферни
устройства, за нуждите на докторантите, обучаващи се при ИФС-БАН, както следва:
- девет артикула, представляващи преносими компютри с различни технически параметри;

- един артикул, представляващ електронен четец;

- един артикул, представляващ монитор;

- един артикул, представляващ монохромен лазерен принтер.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
10432.5

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

30000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
България

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Доставка на общо дванадесет артикула, представляващи компютърно оборудване, принадлежности и периферни
устройства, за нуждите на докторантите, обучаващи се при ИФС-БАН, както следва:
- девет артикула, представляващи преносими компютри с различни технически параметри;

- един артикул, представляващ електронен четец;

- един артикул, представляващ монитор;

- един артикул, представляващ монохромен лазерен принтер.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10432.5

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
14-юли-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
15-юли-2021

Час
12:00

Място
В системата

Възложител



Име и фамилия:

Веселин Петров

Длъжност:

Директор


	

