Партида: 4771

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4771
Поделение: ________
Изходящ номер: 53 от дата 15/02/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Опитна станция по земеделие - Търговище ДП
Адрес
Търговище ул. Кюстенджа 91
Град
Пощенски код
Страна
Търговище
7700
България
Място/места за контакт
Телефон
Опитна станция по земеделие 060 163518
Търговище ДП
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антоанета Великова
E-mail
Факс
osz_targ@mail.bg
060 166490
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.os-zemedelie.eu
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.os-zemedelie.eu/profile

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на препарати за растителна защита
-ТЪРГОВИЩЕ” ДП гр.Търговище

за нуждите на „ОСЗ

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
24453000

Доп. предмети

24457000

УНП: 9565d4ee-0835-485e-a6fa-e3e7a9570d28

Доп. код (когато е приложимо)

1
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Вегетационен хербицид при пшеница и ечемик с активно вещество
Флоросулам и aминопирамид
5 кг
Фунцид при пшеница и ечемик с активно вещество Тиофанат- метил и
eпоксиконазол 99 л
Почвен хербицид при слънчоглед с активно вещество Пендиметалин
260 л
Вегетационен хербицид при слънчогледс активно вещество Имазамокс
65 л
Вегетационен хербицид за смесено заплевяване при царевица с
активно вещество Никосулфорон и мезотрион
120 л
Прогнозна стойност
(в цифри): 29300 Валута: BGN
Място на извършване
"Опитна станция по земеделие - Търговище" ДП

код NUTS:
BG334

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнението ще става с периодични доставки след заявка от
страна на възложителя.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/02/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Отварянето на офертите ще се извърши на 25.02.2016 г от 11ч в
"Опитна станция по земеделие - Търговище" ДП - гр. Търговище.
Финансирането ще се извърши със собствени стредства.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/02/2016 дд/мм/гггг

УНП: 9565d4ee-0835-485e-a6fa-e3e7a9570d28
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