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Ипформация  за  пуа7пг  увава  в  профп .-га  иа  купувача  ооива  за  общесrвена  поръчка  ха  

croiiнncт  no ча . 20, а  i. 3 от  30П  

Информацията  е  за  удължаване  на  първоначалния  ерок  за  получаьане  ва  оферги  

Номер  на  обявата  
3659 

Дата  на  публякуванс  на  ооявата  на  профв :га  на  купувача  
17.10.2016 г. 

Възлоагнтел  

Наиионален  идентификационен  No (EHK): 129004492 , 

BG331, Висте  военноморстю  училище  „Н . Й . Вапцаров ", ул . Ваеил  Друмев  73, Зя : Рацка  

Радев , Българня  9026, Варна , Тел.: 052 552226; 0885 824739, L-m дi1: 

nava4_асад_1ega1@abv.bg, Факс : 052 303163 
Антернет  адредм : 

Основен  адрес  (URL): www.naval-acad.hg. 
Адрес  на  профила  на  куцувача  (URL): http://pp.naval-ac дd.bg/.  

Обект  на  попълката  

Доставки  

Обгца  ппогнозна  стойност  на  поиьчката  

9500 лв . без  ДДС  

IТисдмет  ва  пооъчката  

Досгавка  па  морски  смсreлт  за  комуникадня  

Коп  сътласно  Общия  терминологйчеи  аечник  (СРV 

357Л1000 
Опвсавве : 
Системи  за  удравление , контрол  и  коцутrикацня  

Срок  за  полvчаяане  на  оФертите  

20/10/2016 , 17:00 (дд/мм/игг, чч :лиг) 

т  
Ангbоимация  отяоспо  срепrтва  от  Европсйския  съюз  

Обтествената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  н/хли  програма , финансиран /а  със  
средства  от  европе iiсквте  фоидове  и  програми  

lor2 	 . 17.10.201 Ег.13:11 ч . 



Сьлиржа iпге  па  докуюент 
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ДА  
Нденпtфикация  иа  црсеггга  
Настиящага  поръчка  се  осътествява  във  връзка  С  Доповор  за  бсзвъзмездна  финансова  
помогц  Д-33-62/13.07.2015г. "Интсгрирана  инфроюационна  система  за  полдръжка  
унравленнето  на  6peirosara зона" финансирая  по  програма  BG02 „Интегрирано  
управпсние  на  морскитс  и  вътрешните  води", съфинансирана  от  Финаисовия  Механизъм  
на  Еврагейското  Икононическо  Простраиство  2009-20 І  4г. Програмен  оператор : 

Министерство  на  околната  среца  и  водите  

Друга  инФоамацня  

Отиарянет  на  офертите  те  се  извърит  лрн  условията  на  чл .97, агг . 3 от  ППЗОП  на  
21.10.2016г. от  10:00 часа  в  сградата  на  ВВМУ  „Н .Й .Вапцаров " в  гр . Варна , ул . „Васил  
Друмев " Ns73. До  обявата  за  събираггс  на  офертн , заедио  с  приложените  към  нея  
ннформация , образци  и  прсекто  доroвор  е  осиryрев  неограничен , пълен , безпдатен  и  
пряк  достьн  в  профила  на  купувача : http:Upp.naval-acad.bg/. 

цата  iia хзпоатанс  на  цаrгоящата  ннфоомацня  

1 7/1 0/20 1 б  (дд/лидгzгг) 

2 лт  2 	 17.10.2016 г. 13:11 л . 


