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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [2019-005/19.10.2019 г. ] 

 Възложител: [Русенски университет «Ангел Кънчев»] 

Поделение (когато е приложимо): [] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00585] 

Адрес: [гр. Русе, ул. Студентска, №8] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Зорница Георгиева Дочева – експерт обществени 

поръчки] 

Телефон: [082 888 403] 

E-mail: [zdocheva@uni-ruse.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт [] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[x] Доставки 

[] Услуги 

[Предмет на поръчката: „Доставки за нуждите на проекти КП-06-Н27/12 от 11.12.2018г. 

“Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в 

транспортна мрежа”,  финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на 

образованието и науката, проект 2019-ФТ-02 “Изследване на системите за градски транспорт в 

условията на съвременната цифровизация и технологично развитие” и проект № BG05M2OP001-

2.009-0011-С01 “Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните 

изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“ финансиран по ОП "Наука и 

образование за интелигентен растеж" по обособени позиции:  

Обособена позиция 1: „Доставка за нуждите на проекти КП-06-Н27/12 от 11.12.2018г. 

“Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в 

транспортна мрежа”,  финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на 

образованието и науката, проект 2019-ФТ-02 “Изследване на системите за градски транспорт в 

условията на съвременната цифровизация и технологично развитие”“;  

Обособена позиция 2: “Доставка за нуждите на проект № BG05M2OP001-2.009-0011-С01 

“Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации 

в Русенски университет „Ангел Кънчев“ финансиран по ОП "Наука и образование за 

интелигентен растеж" 

Кратко описание: [Доставката на газов анализатор се извършва за нуждите на проекти КП-06-Н27/12 

от 11.12.2018г. “Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в 

транспортна мрежа”,  финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието 

и науката, проект 2019-ФТ-02 “Изследване на системите за градски транспорт в условията на 

съвременната цифровизация и технологично развитие”, изпълнявани от Русенски университет „Ангел 

Кънчев“. 

Доставката на оборудване за телеметрия и управление се извършва за нуждите на проект № 
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BG05M2OP001-2.009-0011-С01 “Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните 

изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“ финансиран по ОП "Наука и 

образование за интелигентен растеж", изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев“]  

Място на извършване: [град Русе 7017, ул. „Студентска“ № 8, Русенски университет „Ангел 

Кънчев“, съобразно конкретните потребности на възложителя.] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [22 760.00] 

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: [1]  

Наименование: Обособена позиция 1: „Доставка за нуждите на проекти КП-06-Н27/12 от 

11.12.2018г. “Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за 

превоз в транспортна мрежа”,  финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство 

на образованието и науката, проект 2019-ФТ-02 “Изследване на системите за градски транспорт 

в условията на съвременната цифровизация и технологично развитие”; 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [9 500] 

 

 

 

Номер на обособената позиция: [2]  

Наименование: Обособена позиция 2: “Доставка за нуждите на проект № BG05M2OP001-2.009-

0011-С01 “Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и 

иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“ финансиран по ОП "Наука и образование за 

интелигентен растеж". 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [13 260,00] 

 

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, липса на свързаност с друг участник съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП, липса на 

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество.] 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [] 

Икономическо и финансово състояние: [] 

Технически и професионални способности: [] 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 
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[х] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [29.11.2019] 17:00 часа 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.02.2020] 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.12.2019], 10.00 часа 

Място на отваряне на офертите: [Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. Студентска“ 

№8, (Ректорат, втори етаж, стая № 330). 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на 

участниците. 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за 

развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014 – 2020“ - финансиране  по обособена позиция № 2.] 

 Друга информация (когато е приложимо):  

Изискванията на възложителя са подробно посочени в документацията за участие, с която всеки 

участник следва да се запознае. Документацията е публично достъпна в профила на купувача на 

възложителя на следния електронен адрес: https://www.uni-ruse.bg/procurements/offers-with-ad 

 
 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [19.11.2019] 

 Възложител    заличени лични данни – чл.36а, ал. 3 от ЗОП 

Трите имена: (Подпис и печат) [чл. кор. проф. дтн  Христо Иванов Белоев] 

Длъжност: [Ректор] 

 


