
BG-София

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

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Възложител

Обект на поръчката

Обща прогнозна стойност на поръчката

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Срок за получаване на офертите

Номер на обявата

49715-сп-3049

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2019 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG411, Софийска вода АД, Район Младост, жк Младост IV, ул. Бизнес парк №1, 

сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София, Тел.: 02 8122456, 

E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): 

www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

Услуги

29900 лв. без ДДС

Кратко описание: Доставка и монтаж на осигурителни устройства срещу падане 

от височина – анкерни групи, за осигуряване на хора при слизане и качване в 

съоръжения на „Софийска вода“ АД. Място на извършване: около 30 броя 

съоръжения разположени на територията на концесионната зона на „Софийска 

вода“ АД. След подписване на договор с Изпълнителя, Софийска вода ще 

предостави списък с местоположението на обектите.

18143000

Описание:

Предпазна екипировка 
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Информация относно средства от Европейския съюз

Друга информация

Дата на изпращане на настоящата информация

18/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

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

със средства от европейските фондове и програми

НЕ

Офертите за участие се подават на български език в Деловодството на “Софийска 

вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" 

№1, сграда 2А, не по-късно от 16:30 часа на посочената по-горе дата. При 

приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документМясто на отваряне на офертите: 

„Софийска вода” АД, град София, район Младост, ж.к.Младост 4, ул. Бизнес парк 

№1, сграда 2А, Дата: 19/11/2019 от 14:30 часа

07/11/2019  (дд/мм/гггг)
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