
 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №37 “ВЪЛШЕБСТВО” 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША” 

гр.София  кв.Павлово  ул.”Белмекен“ № 1,    тел.: 8554119       odz_37@abv.bg 

 
З А П О В Е Д 

№ 195/ 30.01.2015 година 

На основание чл.101а във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки 

НАРЕЖДАМ: 

Да се открие процедура чрез публична покана по реда на чл.101а във връзка с чл.14, ал.4, 

т.2 от Закона за обществените поръчки 
 

за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №37 „Вълшебство“ - 

гр. София, СО - Район „Витоша“: 
 

1. Предмет на поръчката - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №37 

„Вълшебство“ - гр. София, СО - Район „Витоша“. 
 

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.101а във връзка 

с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки 
 

3. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез публична покана по реда на Закона за 

обществените поръчки 
 

4. Срок на изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца след сключване на 

договор. 
 

5. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. „Белмекен“ №1, сградата на 

ОДЗ №37 „Вълшебство“. 
 

6. Изисквания за кандидатстване и изпълнение на поръчката – съгласно утвърдена 

документация, неразделна част от тази заповед 
 

7. Прогнозна стойност – до 66 000 лева без ДДС 
 

8. Критерий за възлагане – „най-ниска цена” 
 

9. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – гр. София, ул. 

„Белмекен“ №1, сградата на ОДЗ №37 „Вълшебство“ в 10:00 ч. на 13.02.2015 година. 

При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват участващите в 

процедурата или техни упълномощени представители. 
 

10. Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката да се качи на 

сайта на ОДЗ №37 „Вълшебство“ в Профил на купувача и може да бъде свалена 

безплатно от интернет страницата:  http://odz37.com/ 
 

11. Предложенията за участие да се приемат всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. до 

12.02.2015 година в деловодството на ОДЗ №37 „Вълшебство“ на адрес гр.София, ул. 

„Белмекен“ №1, п.к.1618 
 

12. Публичната покана да се регистрира в АОП и да се изпрати съобщение за нея до 

средствата за масово осведомяване. 

 

Директор: ..................................... 

(Гергана Петрова) 
 

Извършен предварителен контрол по чл. 30, ал. 1 т. 2 от Правила за ФУК в ОДЗ №37 за законосъобразност от 

Снежина Николова Илиева – старши учител, съгласно Заповед №  213/ 15.01.2014 г. На Директора на ОДЗ № 

37 «Вълшебство». 

                                                          Подпис: 


