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BG-София 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за 

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

 

Номер на обявата 

ц-266 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

25.07.2017 г.  

 

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 131045382 

BG411, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда, ул. Гладстон 67, За: Ренета Георгиева Колева, България 1000, София, 

Тел.: 02 9406251, E-mail: r.georgieva@pudoos.bg, Факс: 02 9804131 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.pudoos.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://pudoos.bg/?p=15220. 

 

Обект на поръчката 

Доставки 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

45833 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, КОНСУМАТИВИ И 

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПУДООС" 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

30211400 

Описание: 
Компютърни конфигурации  

 

Срок за получаване на офертите 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066596&PHPSESSID=a660ec99413d2eecc0532916fb01de3c&tab=&act=&header=&header=print
mailto:r.georgieva@pudoos.bg
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066596
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066596


01/08/2017 , 17:30 (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 

Заплащането се извършва по банков път до 15 дни след представяне на 

оригинална фактура и двустранно подписани приемо - предавателни 

протоколи, съобразно заявено на Възложителя за реално доставено 

количество и вид компютърна техника, консумативи и периферни устройства, 

да са нови и неизползвани. Възложителят си запазва правото да не заяви 

всички стоки предмет на поръчката в срока на действие на договора. 

Минимален гаранционен срок 12 месеца, съгласно гаранционните условия на 

производителите, считано от датата на подписване на протокола за доставка. 

Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка дефекти и повреди, 

възникнали в срока на гаранцията. Обществената поръчка се финансира със 

собствени средства на ПУДООС Неразделна част от Обществената поръчка е 

Обявата и Указанията за участие. Документацията за обществената поръчка 

може да бъде получена безплатно в профила на купувача на ПУДООС 

http://pudoos.bg/?p=15220 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

25/07/2017  (дд/мм/гггг) 

 


