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ЗАПОВЕД  № 212/ 21.11.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за доставка на хранителни продукти в ДГ № 37 

„Вълшебство”. 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.188, ал. 2 и чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки и Заповед №204/10.11.2017 година на Директора на ДГ №37 

„Вълшебство“ 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

Да се удължи срока за събиране на оферти на откритата със Заповед 

№204/10.11.2017 г. процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от 

„Закона за обществените поръчки“ за "Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на ДГ № 37 „Вълшебство“, Столична община - район „Витоша“,  ул. Белмекен № 1 

1. Предмет на поръчката - " Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

ДГ № 37 „Вълшебство“, Столична община - район „Витоша“, ул. „Белмекен“ № 1. 

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 187 във 

връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

3. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез събиране на оферти с обява 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 ДГ № 37 „Вълшебство“. 

6. Изисквания за кандидатстване и изпълнение на поръчката – съгласно 

утвърдена обява и техническа спецификация, неразделна част от тази заповед. 

7. Прогнозна стойност – до 70 000 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 ДГ № 37 „Вълшебство“ в 10:00 ч. на 27.11.2017 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 ДГ № 37 “Вълшебство“ в Профил на купувача и може да бъде свалена 

безплатно от интернет страницата  http://dg37sofia.com/. 

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

16:00 ч. до 24.11.2017 година включително в деловодството на ДГ № 37 „Вълшебство“ 

на адрес гр. София, ул. „Белмекен“ №1. 

12. Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки да се 

регистрира в АОП. 

 

                                              ДИРЕКТОР НА ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“: …………. 

                                                                                                                              Гергана Петрова 
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