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З А П О В Е Д  

№ РД-10-130/09.12.2019г.

На основание чл.258 и чл.259 от ЗПУО във връзка с чл.187 от ЗОП, в съответствие със 
справка за приблизителната стойност на предвидените доставки на хранителни продукти за 
нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” град Пловдив и предвид необходимостта от избор 
на изпълнител за извършване на горепосочените доставки

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за 
извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. 
Велинов” град Пловдив по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, при следните условия:

1.1. Обект на поръчката -  доставки;
1.2. Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС 

„Проф. д-р Ст. Велинов” град Пловдив.
1.3. Описание на предмета на поръчката: Периодични доставки на хранителни продукти по 

предварителна заявка за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” град Пловдив за срок от 
една година

1.4. Вид на процедурата -  възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти
1.5. Правно основание -  чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП;
1.6. Прогнозна стойност: 41666 лв. без ДЦС
2. Одобрявам обявата за събиране на оферти и приложенията към нея- описание и условия 

на поръчката-съдържащи изисквания на възложителя и указания към участниците, техническа 
спецификация, образец на техническо предложение, образец на ценово предложение, образци на 
изискуемите с обявата декларации и проект на договор, които са неразделна част от обявата.

3. Обявата за събиране на оферти в предвидената от АОП форма и приложенията към нея да 
бъдат публикувани на интернет адреса на училището. В деня на публикуването да се изпрати в 
Агенцията по обществени поръчки информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойн
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