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BG-Варна:

Решение за откриване на процедура

 

 

 
І: Възложител

 
ІI: Откриване

 

 
IІI: Правно основание

 
IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
68. Хранително-вкусова промишленост

Решение номер РД-07-579 от дата 14.12.2018 г. 

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175531126
BG331, III ОУ Ангел Кънчев, ул. Роза №23, За: Марионела Николова Дуцолова, България
9010, Варна, Тел.: 052 303638 ; 052 303631, E-mail: ou_akanchev_vn@abv.bg, Факс: 052
303638
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://3ou-akanchev-vn.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://3ou-akanchev-vn.com.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Образование

 

I.3)

Откривам процедура
 

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

НаименованиеIV.1)
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V: Мотиви

 

Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до
четвърти клас на III ОУ "Ангел Кънчев" за 2019г. по обособени позиции: I обособена
позиция:Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от първи до
четвърти клас II обособена позиция:Доставка на топъл обяд за децата от подготвителните
групи на целодневен режим на обучение със спане”
Обект на поръчкатаIV.2)
Доставки
Описание на предмета на поръчката
Изпълнението на поръчката включва осигуряване на хранене за децата от подготвителните
групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ "Ангел Кънчев" за 2019 година по
обособени позиции: I обособена позиция:Доставка на закуски за децата от подготвителните
групи и учениците от първи до четвърти клас Прогнозен брой деца и ученици:-768
,прогнозен брой учебни дни-135 II обособена позиция:Доставка на топъл обяд за децата от
подготвителните групи на целодневен режим на обучение със спане” Прогнозен брой деца -
55 ,прогнозен брой дни - 194

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 81500 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Чрез целеви средства, осигурени по реда на Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, III ОУ "Ангел Кънчев", като
образователна институция, следва да осъществи подпомагане на равния достъп и подкрепа
за личностното развитие, в т.ч. подпомагане на храненето на децата в задължително
предучилищно образование и на учениците от I до IV клас. Предвид факта, че прогнозната
стойност на предвиденото за 2019 г. подпомагане на храненето е в размер на 81500 лева без
ДДС, настоящата обществена поръчка попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП,
поради което избора на процедура се свежда до реда, визиран в чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
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VI: Одобрявам

 
VII: Допълнителна информация

 
VIII: Възложител

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

Допълнителна информация
Подробна информация, указания, изисквания, условия, относно участниците, подготовката
и подаването на оферти, процедурата, гаранцията за изпълнение и др. в т.ч. подробна
Техническа спецификация, проект на договор, образци на документи и др. се съдържат в
документацията на поръчката на профила на купувача на Възложителя. Възложителят
предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за
обществената поръчка в профила на купувача, на посочения в обявлението за поръчката
интернет адрес: http://3ou-akanchev-vn.com.

VII.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл.196, ал.3 от ЗОП, жалби срещу
настоящия акт могат да се подават в 10 (десет) дневен срок от изтичането на срока по чл.
179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на
обявлението за изменение или за допълнителна информация.
Дата на изпращане на настоящото решение
14.12.2018 г. 

VII.4)

Трите имена
Марионела Николова Дуцолова

VIII.1)

Длъжност
директор на III ОУ Ангел Кънчев

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

