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В ерсия за печат
BG-rp. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
93-2044/23.03.2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
23.03.2017 г.

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905
BG411, Министерство на земеделието и храните, бул. Христо Ботев 55, За: Евгени 

Павлов, България 1040, гр. София, Тел.: 02 98511341, E-mail:

EPav-'lov'frtlmzh.govcrnment.bg, Факс: 02 9807492 

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):

hltp://w\v\v. mzh.government.bg/MZl l/bg/piocurement/Sabiranenaoferti/Sabiranenaoferti7.aspx

Обект на поръчката

Услуги

Обща нрогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,.Актуализация на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС 
и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие“, за нуждите на ДФ „Земеделие” .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48600000

Описание:
Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

Срок за получаване на офертите

30/03/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства оз Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от европейските фондове и програми
НЕ
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Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 
ЗОП, П1130Г1 и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата 
образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на 
договора се представят: I . Гаранция за изпълнение -  3% о г стойността на договора без 
ДДС, представена във формата съгласно чл. 111. ал. 5 и ал. 7 по ЗОП. Сметката на МЗХ 
е: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG -  BNBGBGSD; Б Н Б -Ц У . 2. Документи по чл.
112, ал. 1, т. 2, вр. чл. 67, ал. 6, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 64, ал. 1, т. 2, вр. чл 
64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, а именно: а) оригинал или нотариално заверено копие на 
свидетелства за съдимост (в срок на тяхната валидност) за лицата, които представляват 
избрания изпълнител; б) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение от 
общината по седалище на дружеството и по седалище на МЗХ, че дружеството няма 
задължения; в) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение от НАП, че 
дружеството няма задължения; г) доказателства за изпълнение на сходни услуги, 
посочени в Образец № 12 от офертата; д) заверено копие от приложимите сертификати.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2017 (дд/мм/гггг)
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