
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Схема  BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с 
работодателите”  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 
 

ДОГОВОР BG051PO001-4.3.05-0038. 
По проект „Актуализиране на образователния процес в Национална професионална 
гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“ – София в сътрудничество с 
работодател в сферата на ИКТ”, финансиран по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален 
фонд.   

 

Бенефициент: Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика 
„М.В.Ломоносов“ – София 

Изх.№ 559/14.04.2014г.      Утвърждавам: (п) 

 

До всички заинтересовани лица 

ПОКАНА 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

за участие в процедура  
за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал. 5, т.2 от Закона за 

обществените поръчки 
 

С  ПРЕДМЕТ :   
 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” 
По проект „Актуализиране на образователния процес в Национална професионална 
гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“ – София в сътрудничество с 
работодател в сферата на ИКТ” , финансиран по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски 
социален фонд по процедура BG051PO001-4.3.05 РАЗВИТИЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО 
С РАБОТОДАТЕЛИТЕ 
Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение 
Мярка на подкрепа/ операция/област на въздействие 4.3. Развитие на системата за 
учене през целия живот 
Подприоритет 4.3. Развитие на системата за учене през целия живот 
Бюджетна линия BG051PO001-4.3.05 
Съгласно договор № BG051PO001-4.3.05-0038 
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Сключен между Министерство на образованието и НПГПТО „М.В.Ломоносов“ – 
София 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Възложител по настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 
възлагана по реда на на чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки е 
Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“ 
– София с административен адрес София, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 148, тел 805 
69 49, Булстат 000669596, мейл: npgpto@abv.bg 

Места за контакт 

Интернет адрес www.lomonosov-bg.com 

Адрес на профила на купувача www.lomonosov-bg.com/obshtestveni_poruchki/ 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Услуга 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

- Подготовка на комплекти материали за провеждане на обучение, включващи: 

 - 1 бр. диск с учебно съдържание,  

- 1 бр. тетрадка;   

- 1 бр. химикал;  

Дейността е в изпълнение на проект „Актуализиране на образователния процес в 
Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“ 
– София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ” 

Финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран 
от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. 

Подробна информация се съдържа в Техническа спесификация – Приложение 1. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

9200 лв. Без ДДС ; 11040 лв. с ДДС. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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Комплект учебни материали SQL Server - 115 броя, който включва: 

-  Диск – 1 бр. 

- Тетрадка – 1 бр.  

- Химикал – 1бр. 

Комплект учебни материали Windows Server - 115 броя, който включва: 

-  Диск – 1 бр. 

- Тетрадка – 1 бр.  

- Химикал – 1бр. 

Комплект учебни материали .NET - 115 броя, който включва: 

- Диск – 1 бр. 

- Тетрадка – 1 бр.  

- Химикал – 1бр. 

Комплект учебни материали Expression Studio- 115 броя, който включва: 

- Диск – 1 бр. 
- Тетрадка – 1 бр.  
- Химикал – 1бр. 
 

Подробна информация се съдържа в Техническа спесификация – Приложение 1. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Най-ниска цена 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

22.04.2014г 

СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Не по-малко от 30 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

Да 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Офертата за изпълнението на дейностите по настоящата покана да се представи на 
адрес София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №148 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА 

22.04.2014г. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Техническа спесификация – Приложение 1. 

Образец на оферта – Приложение 2. 

Образец на ценова оферта – Приложение 3. 

Образец на договор – Приложение 4. 

 
 


