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ПОКАНА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
ЗА ДОСТАВКА НА ДЕЙОНИЗАТОР И МИНИ ЦЕНТРОФУГА, ЗА СТУКТУРНИ
ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ, ПО ПРОЕКТ НА
НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ „ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА
БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” И „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”
Селскостопанска академия София е партньор по проект „Националната научна
програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, Договор № РД 0244 от 12.12.2018г., и Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване
риска от неблагоприятни явления и природни бедствия”, Договор № РД 02-05 от 16.01.2019г.,
За изпълнение на специфични задачи по проектите, Селскостопанска академия София
отправя покана до заинтересованите страни, да представят оферти за ДОСТАВКА НА
дейонизатор и мини центрофуга, за нуждите на структурни звена на Селскостопанска академия
София, с обща прогнозна стойност 5060.00лв. без ДДС по списък с 2 Обособени позиции –
Приложение към настоящата покана, съдържащ конкретните параметри по позиции.
Срок за предоставяне на оферти: до 16:00 ч., 09.09.2019г.
Предложените от участниците цени не следва да надвишават общата прогнозна стойност
на позицията. Офертите следва да съдържат единична цена без ДДС, и обща стойност без ДДС.
Всеки участник може да направи предложение за една или и за двете обособени позиции.
Получените оферти ще бъдат оценени и класирани по критерия най-ниска цена.
Офертите следва да бъдат подадени на хартиен носител в запечатан плик на адреса на
Селскостопанска академия София, ул. Суходолска №30, на вниманието на Мария Юнакова –
Координатор на проекта.
Върху плика следва да бъде посочен предмета на офертата / поканата и организацията,
която го подава.
В офертата също така да бъдат посочени пощенски и електронен адрес, телефон и лице за
кореспонденция.
Всички подадени оферти ще бъдат отворени в Заседателната зала на ССА, в 12:00 на
11.09.2019 г. Подалите оферти ще бъдат информирани относно резултатите от оценката на
офертите.
За въпроси и допълнителна информация – Весела Александрова, Селскостопанска
академия, 02/ 812 75 61, v.aleksandrova@agriacad.bg.
30.08.2019 г.

