
А

иия

ПаРТ lДа OОtСОРNlАЦИЯ ]А П\Б'lИК\lВАНА В tlРОФИJlА НА К\П\В.\t]А obrlBA '}А ОБЩЕ('l-вЕt]А поръLlкА l]д lroliHo(]T по ч_l 20 д_rl .] от зоп (версlrя 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: qk@aop,bg , aqp@aop.bq
интернет адрес; httq://www.aop.bo

ЗА П}ЪЛИК)rВАНА В ПРОФIIIJIА НЛ КУТtУВАЧЛ ОБЯВА ЗЛ ОБЩЕСТВЕНАпорьчкА нА стоЙност по I[J[. zo, А,ц. з от зоп
!Информацията е за удължаване на първонача-тния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: Д-157о {ата на публикуване на обявата на профила на купувача z7loбlzot7
дд/мм/гггг

вод[IА инФо
Щеловодна информация
Парr,ида на възложитеJIя: оо826
Поделение:
lIзходящ номер: Д-r57r от дата z7loбlzclt7
Копrентар на възложителя:
,]зпраща се с електронен подгис

РА3ДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТЕJI
I.r) Наименование и

но Еаименование|
многопоофилна болница за активно лечение по
неврслсгия и психиатрия CBeTti Науrи ЕАД

Национален регистрiционен номер;
8з1605вlз

vл . Локт ор Люс ен Русе в

Пощенски код:
11iз

Лице за KoIITaKT:
станислава Бачева а2 9] a2Ial
Електронна поща:

ki!ab-,..t-..r
Интернет адресfи
Основен адрес (URL):
пr:гр: /,/wr\iJ. эVпоLп. :on/bg
Адрес на профила на купувача (URL):

1 4 4 kw- z a -nL] z hcll t e - na - ot de L e n i e -po - cbra z na - dl a ollo s t i ka - pr i -mba l np

стойност ца поръчката (в лв. без
Предмет на поръчката
Предмет на обществената
16С kVA/144kW за нуждите
,,Свети Наум" ЕАД''

поръчка е ".доставка и инсталиране на ups система
на отделение по ,,образна диагностика'' при МБАЛНП

предмета на обществена поръчка включва: .щсставка и инсталация на единброй нова UP*S r:iTcTetta 1 бС k j"lд-l ] ,] 4 <ii a чов ба те--иен ксI,,,lплек? /
предназначен за непрекъсБаел"lс е-r екТРо]"а>]рачване на lЛеДИLIИНСкс оОорудване/пускане в експлоатация и сбvчеаL]е на персонала, изграждане на таолс
,/входно,/изходно/'външе1{ бай-пас за aО.]рудЕането.
Код съгласно Общия терминологrtчен речник (CPV)

Осн. код Щоп. код (когато е прилоrкимо)

Уt { П 4tt]eeb9e-Oftl .,]cbe-97a0-.9(]cqtъiJa l еЬ



ПаРТИДа 0i}tФОРМАLLИЯ ]\ П\'БJИКУВАНЦ В Пl'ОФL],ll\ НА KУlI\tsAL]A ОБrlt]А ]А ОБЩtСТВЕнА порьчкс llA a гоl llloa I по Ll,]l 2{r дjt l от lоll(версllя б)

ЕJI III
полг{аване на офертите

2о гггг

Информация относно средстtsа от Европейския съюз
Обtцествената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо;

гч

да! Hefi

Др}та информация (по преценка на възложителя)
Офертите ще се стварят на с5 .с ,1 .2r-iif rодина в iC.
Софияl ул. Доктср .Пюбен Ру,сеЕ N!1, ад}4инистративна
лIiс

_j Ll ча са на адрес гр .

сIрадаlучебна зала на

УНЛ .18.1eeb9e-OfT2-,lcbe 97аO-а9dс9tъ8а] еЬ
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