СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
AGRICULTURAL ACADEMY
гр. София 1373, ул. Суходолска № 30, тел.: +359 2 812 75 05; факс: +359 2 812 75 15;
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;
e-mail:ssa@agriacad.bg; http://agriacad.bg/

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА
ДЕСТИЛАТОР И АВТОКЛАВ С МАШИНА ЗА ПАКЕТИРАНЕ ПО ПРОЕКТ
„Националната научна програма
„Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България
(ННП РЕПРОБИОТЕХ)“
Селскостопанска академия София е партньор по проект „Националната научна
програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България
(ННП РЕПРОБИОТЕХ), съгласно партньорско споразумение на Тракийски
университет, гр. Стара Загора с МОН № Д01- 213 от 28.11.2018г.
За изпълнение на специфични задачи по проекта, Селскостопанска академия
София отправя покана до заинтересованите страни, да представят оферти за
закупуване на дестилатор и автоклав с машина за пакетиране по списък – Приложение
към настоящата покана, съдържащ конкретните параметри
и необходими
количества.
Срок за предоставяне на оферти: до 15:00 ч., на 16.04.2020 г.
Офертите следва да обхващат всички позиции по приложения списък и предложените
от участника цени не следва да надвишават общата прогнозна стойност. Офертите
следва да съдържат точно техническо описание на предлаганите продукти, съобразено с
посочените характеристики, единична цена без ДДС, и обща стойност без ДДС.
Получените оферти ще бъдат оценени и класирани по критерия най-ниска цена.
Офертите да бъдат подадени на хартиен носител в запечатан плик на адреса на
Селскостопанска академия София, ул. Суходолска №30, на вниманието на доц.д-р Таня
Тодорова – координатор на проекта. Върху плика да бъде посочена организацията
подаваща офертата. В офертата да бъде посочен адрес, е-майл, телефон и лице за
кореспонденция.
Всички подадени оферти ще бъдат отворени в Заседателната зала на ССА, в
10:00 на 22.04.2020г. Подалите оферти ще бъдат информирани по е-майла на
23.04.2019г. относно резултатите от оценката на офертите.
За въпроси и допълнителна информация – доц. д-р Таня Тодорова , 0887822900

