ПРОЕКТ BG051PO00-4.3.05-0038„Развитие на професионалното
образование и обучение в НПГПТО в сътрудничество с работодателите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И
ОПТИКА „М.В.ЛОМОНОСОВ”

З А П О В Е Д
№799/14.04.2014 г.
На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчка
ОПРЕДЕЛЯМ:
Предмет на поръчката: „ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” по
проект: „Актуализиране на образователния процес в НПГПТО „М.В.Ломоносов”, град
София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“

ОДОБРЯВАМ:
1. Съдържанието на покана до неограничен кръг от кандидати за участие в избор на
изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от.Закона за
обществените поръчки”.
2. Документация за участие в за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с
предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” по проект:
„Актуализиране на образователния процес в НПГПТО „М.В.Ломоносов”, град София в
сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“.

НАРЕЖДАМ:
І. Да се публикува покана на електронната страница на НПГПТО”М.В.Ломоносов” до
неограничен кръг участници за предоставяне на оферти за „ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” по проект: „Актуализиране на образователния
процес в НПГПТО „М.В.Ломоносов”, град София в сътрудничество с работодател в
сферата на ИКТ“” съгласно Техническа спецификация.

ІІ. В поканата за участие да бъде указано, че кандитатите следва да представят в
канцеларията на гимназията своите оферти до 17.00 ч. на 22.04.2014 г.
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ІІІ. При представяне на документите кандидатите задължително представят
1.

Оферта за участие в процедура за извършване на услуга с предмет
„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” по проект:
„Актуализиране на образователния процес в НПГПТО „М.В.Ломоносов”, град
София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТподписана и
подпечатана (където е приложимо) от участника или представляващия
участника;

2.

Ценова оферта за участие в процедура за извършване на услуга с
предмет„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” по
проект: „Актуализиране на образователния процес в НПГПТО „М.В.Ломоносов”,
град София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“

3.

Попълнен, подписан на всяка страница проект на договора за услуга

4.

Документи за регистрация на участника – съдебна регистрация,
идентификационен номер /БУЛСТАТ/ или единен идентификационен код,
съгласно чл.23 от ЗТР, а когато е физическо лице – представя документ за
самоличност / копие, заверено от участника/

5.

Удостоверение за актуално състояние / в случаите на участници без
идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР/ - копие заверено от участника

6.

Документ за регистрация на участника по ДДС/ идентификационен номер по
ДДС/ или декларация, че същият не е регистриран – копие, заверено от учасника

7.

Други документи по преценка на участника.

ІV. Получените оферти ще бъдат оценявани по критерий най-ниска ценова оферта

Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „най-ниска ценова
оферта „

V. Документацията на обществената поръчка да се публикуват в сайта на НПГПТО
„М.В.Ломоносов”- профил на купувача –lomonosov-bg.com
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НАЗНАЧАВАМ:

І. Комисия в състав:
Председател: инж.Цветан Пеев Вутов – ПДАСД
Членове:
1. инж Анета Цветкова Христова - ПДУД
2. Магдалена Христофорова Калайджиева – учител
3. Николинка Иванова Хетимова – гл.счетоводител
Резервни членове :– инж.Таня Кирилова Михайлова - ПДУПД
със задача: разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти
ІІ. Задължения на комисията:
1. Назначената комисия да се събере на 23.04.2014 г. в 8:00 часа в сградата на
НПГПТО”М.В.Ломоносов” /кабинета на директора/, за да разгледа и оцени по реда на
тяхното постъпване подадените в срок до 17:00 часа на 22.04.2014 г. оферти.
2. За извършената от комисията работа, същата да състави протокол с предложение за
избор на Изпълнител, който да се представи на директора на НПГПТО за
утвърждаване.
Изпълнението на заповедта възлагам на: инж.Цветан Пеев Вутов – ПДАСД
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществя лично.

ДИРЕКТОР: (п)
инж.Валерия Додова

Запознати със заповедта:
Председател: инж.Цветан Вутов – ПДАСД..............................................
Членове:
1.инж. Анета Цветкова Христова - ПДУД.........................................
2. Магдалена Христофорова Калайджиева – учител..........................
3.Николинка Иванова Хетимова – гл.счетоводител...........................

