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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: pk@aop.bg , aoo@aop.bq
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕД}ТА

!Проект на решение
ffi Решение за пчбликчване

! осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форпrа от ССИ
2 о 1 8 о 2 о9- оо з 5 r -о о z5 (\Y\YМ М D D- п п п rl п - хххх )

Ношrер и дата на cтaнolttlпleTo 1-1]tt етап: _ ,iiл/лllr/гггг
Професиона"тна област, в която попада предметът на обществената поръчка
з6. Социални деiiностll, Социален мениджмънт, Управление ll контрол на t,сло}]Ilята на труд и

|lllI l lI:l llltl ] \ () l Kl'l ll]ДНt] l{,\ I lP()I tI- jl\ Р \ ( всрс!lя б)

решение ношt ()т zorB_1о г

со II емачество

инФо
,Щеловодна информация
Партида на възложителя: оо251
Поделение: Шуменски универсIlтет
Изходящ номер: Pfl-og-154 от дата r5/oz/zo18
Коментар на l]ъзлоrкителя:
Настоящото Реrшенt.,те за oTKp],iBaHe H.l процед:/ра замества I/Iмпортираното на
15.а2.201в I. Решенtlе L: iD 8зOЗlЗ

РАЗДЕJI I: ВЪ3ЛОЖИТЕJI
fiПубличен

I. fIаименование и
Национален регистрационен номер
с0O9з486з

Факс:
054 8зOз71

Интернет
Основен адрес (URL):
www. shu . bg
Адрес на профила на купyвача (URL):
lrttp : / / praflL-na-kupuvacl-ra. shu. bgl
I.z) Вид нд въз;,Iо}ftит€ля
(попълва се от пу,бли.tен възло)+(итеJ-I)

!Министерство или друг държаt]ен орган,
включително техни регионални или Ntестни
подразделения

f, Начионална агенция/слJэкба

!Регионален или местен орган

ffi П.у-бл ичноfl paBI lil органltзtlция

ПДру,,nn
Регионална или \{естна агенц

I.з) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
!Обществени },слчги

f] Европеiiска инстиц,ция/агенция илrr
мея{дународна организация

!FIастаняване/l+lилlrшlно строителстtsо и NIecTa

за отдих Ir ку,лц,ра

\ I II t 0ссqб l 5&б]lc,]бbc-87-,ld,5lt).l lhabili-10

Официално наимено}tание:
ШУменски i/ниверсj4тет
пощенски адрес:

ул . Университет r:Ka 1i 5

Град,
гр. Шумен

код NUTS
вGззз

Пощенскп tttlл
:-ll3,

!ържава
BG

Телефон:
054 8зOз56

Лице за контакт:
Марияна Георгиева
Електронна поща
апй-Ь,. ЬачуtJllц. vY

Hil



IIартпrа 0025 l

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
!Газ и топлинна енергttя

!Електроенергия
!Водоснабдяване

Ilощенски услуги
Експлоатация на географска област

ПДрr,.о деI"lност:
cIlo

РА3ДЕ"Д II: ОТКРИВАНЕ
ffiОткривапr процелура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение

Пза създаване на динамична система за покупки
!конкурс за проект

! Създавам квалификачионна система

Поръчката е в областите отбрана и сиryрност

II.r) Вид на

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сиryрност)
!Ограничена процедура

!!оговаряне с публикуване на обявление за поръчка
ен дIlалог
е без е на обявление за п ,чка

р III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попыва се от секторен възлоrкител)
f]Чл. rзz от ЗОП

18, ал. r, т. 7 t-},Ll} вр. с irл. б от ЗОI]
€UI. 1 .. ] от ЗОП

даП неХ

l)Il] lIl]I jI,II] J \ () I KI'l !I],\l lt_ I l \ I1I'()I lI:,l(\-l' \ ( st])сjlя б)

f]Околна срела
!ИкономическIt и финансови дейности

ване

Отдих, к}птура и вероизповеланIlещестI]ен ред Ir clrrypнocT

ffiОбразование
ПДрr,.а деiiност:

(попълва се от публичен възложител)
!Открита процедура

!Ограничена процедура

!Състезателна процелура с договаряне
!Състезателен ди{ulог
! Партньорство за llllotsaцlltl

flоговаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Пуб.lrично състезание
Пряко договаряне

х
п
(попълва се от секторен възложител)

!Открита процедура

!Ограничена процедура

!Договаряне с предварителна покана за г]астие
!Състезателен диалог

ППряко доrоваряне

fIартньорство за иноl]ации
оговаряне без предварителна покана за !частие

Конкурс за проект
Публично състезанt]е

(попъ;rва се от публичен възлоrкител)
ПЧ.п.zз, ал. r от ЗОП
ПЧ"п.zз, ал. 2, т. 1, б. [..,l от ЗОIl
ПЧ"п. zз, аJI. 2, т. з tlT ЗОП
!Ч",r. r8, а_п. 1, т. 7 I]ъ}r вр. с ал. б от ЗОП
ПЧr,.zs, аJI. 1,,г. [...] от ЗОП
!Чл. r8, аJI. 1, т. 11 въl] tsр. с ал. 8 от ЗОП
8Чr.
ПЧr.

rB от Зоl1ал. 1 ,г

r8, а,r. l, т. r. от ЗОП
tB2, ал. 1 t]ы] l]p. счл.79, ал. 1, т. [...l от ЗОП

\'НП 0се96 l sc-6 j 7e,]бbc-37-1d-ltl)J.lhrbr3-{(l
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!Чл. 18, aJl. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
!Чл. 18, ал, 1, т. rz от ЗОП
!Чл. r8z, ал. 1, т. [...] от ЗОП

l'I:llll lllil l \ () ГКРtlВllit: l I \ Гll'()l [l].:[\ l' \ t всрсrlя 61

1з8, ал. 1 във вр. счл.79, aJ!. 1, т. [...] от ЗОП

ПЧr.
!Ч;l.

182, ал. 1въts tsр. счл.79, ал. l,, т. I

141, аJI. r от ЗОП
ал.

] от ЗОП

t]ъtt с ч-п iul. 1 и чл ал. l от 3оП

tV: ПоРЪЧкА

(попыва се при възлагане на обrцествени поръчки в областите отбрана и сиrr.lrност)
!Ч;r. rбо от ЗОП
!Чл. 16з, ал. r от ЗОП

fu,I. от ЗоП

fV.l) Наименование
Периодичнr1 доставки на ваучери
звена на Шуменския университет
позиции

за храна за работещите
Епископ К.Преславски с

в структурните
три обособени

fV.z) Обеrсг на поръчката
!Строителство
!Доставки
ffУслуги
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на сцrоителни
работи, доставки или ус.rIуги или указване на поцrебцости и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Обществената поръчка е за периодични доставки на ваVtJери за храна l]а

работещите в структурните звена на Шуменския универсJ,lтет с три
обособени по,зиции. Предметът не обществената поръчка налага разделянето
й на обособенlт позиции пс гредове и jI-зпълнение, .]pe:] перl4од],,11lни
доставки на ваучери z'c перт,lод на валIIдност i- мес:еца/ по -:аявка, Е

съответствие с потребността на Възложi.tтеля. !iомиt-tа.пната стсйност на
комплект ваучерr4 за )<рана е в разI,лер на 4 0 лв. Максtтlutалното прогнозно
количество за срока на.Щоговора за трите обособени по_iиции е до |l 244
комплекта х 40 лв. всеки. Предлаганите ваучери трябва да бъдат с:

номинал ст 5, L0 и 20 лв.
IV.+) Обществената поръчка съдър;ка изискванrIя, свързани с опазване Да П Не Х
IItl oKolaнiTa среда
Критериите, свързанлI с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация

критериите за подбор

показателите за оценка на офертлrте

изискванията прlл изпълнение на договора (клаl,зи в проекта на общи
договорни условия)

( брой )

( брой )

( брой )

( брой )

IV.5) Информация относно средства от ЕвропеЙския съюз
Обществената поръчка е tsъI] връзка с проект и/или програма, финансrrран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

да П неХ

fV.6) Разделяне на обособеrrи позицилI
Настоящата поръчка е разделена на обособени позl{ции Да Х Не П
Мотиви за невъзNIожността за разделяне на поръчката на обособенIt позиll1,1Il (когато е прll.llожимо):

УНП 0се9б l 5ef)_]7e--lбhc-87-1d-5t9]-rb5bi!i-{i)

1, т.



fV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процед}ри: Да П Н" Х
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процед}ра
Стойност, безда се включваfiflС: Валtта: BGLJ

Спиgьк на ocтaнaJltlтe процед},ри с кратко описанI4е на технlля пред\lет:

tlaplllra 0025 l l'l]llIl lllit] t.\ ()l KPlll} \lll ll \ l1l'()IlI].l\ l) \ lвtllсrrя ot

fV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност без се вк-IIючва 210000.00 BGN

РАЗДLII V: МОТИВИ

V.4) Допынителната доgтавка/повторната yc-,I!Ta или строителство е (когато е
ПРИЛОЖИЛIО)
Стойност без се вкIIючва с

РА3ЩЕJI VI: БрявАм

РА3ЩЕJIVII: ОПЪЛНИТLIIНА ИНФО

наиNIенование

BG}.]

yllJ I ()се()6 l ic_6_]7e-_lбbc-t7_1d_5tt)_1_1bibjti.l{)

V.r) Мотиви за избора на процещ{ра (когато е прилоlкимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуспавят избора на съответната
процедура)
Прогнозната стойност на поръчката е 210000 лв. /двеста и десет хиляди/
лв. по обособени пазиLJии, както следва: Об. позиция N! I - 184BIL,2I
лв.; Об. позиция N'II - 11292,91 лв.; Об. позиция Ns IIi - 1З895,6В лв.
Съгласно разпорелбите на чJl . 2а, ал. ^, т. 2 от ЗОП , Възлохl,tтелят
провежда публично състезание. Провеждането на предвI4дената в ЗОП
процедура гарантира публичността на възлагане изпъJ-]нението на

поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите
средства. Поръчката предвижда обособени позиции, като прогнозната
стойност е определена съгласно чл.21, ал. 4 от ЗОП. В посочените
прогнозни стойности на поръчката са включени номиналните стойности на
заявените ваучерI4 за храна и стойността на услугата за отпечатването и
доставката им.

V.z) Лица, до които се изпраlца поканата ва ччастие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за }4Iастие,
договаряне без п_чблик\ъане на обявление ва поръчка, пряко договаряне (когато е
прило;кимо)

V.з) Насгоящата процед{ра е свързаЕа с преддодна процедlра за възлагане на
обществена поръчка или конкп)с ва проект, която е (когато е прилоriимо):

публикувана в реги?ж::":irýi::::;"ите поръчки под унИКаЛеН N9

дд /лдм/ гггготкрита с решение Nq от дата

fiобявлението за оповестяване откриването на процедура

!поканата за гiастие

VII.r) .Щопьтrнителна информация (когато е приложимо)

които по об;ка,rване\aI. за

.l



Партliда: 00]5 l PI]llIl]llI]l1 ].\ ОlKPItI]\ll[] ll \ IIl'Ol{l:,ll\ I',\ {версrrя (l)

Комисия за защита на конкуренцLlята
Национален идентификационен Na (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша Ns 18
Град
София

Пощенскlr код
1aaa

!ържава
Република
България

Телефон
а2 9аЕ4a]0

Адрес за електронна поща
cpcadmrnG срс . bg

Факс
02 98сlз15

Интернет алрес (URL):
http: / /www. срс. Ьg

UI.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгл. чл. 191, ал. 1, т. 4 от ЗОП

2о18

на на настояп{ото

VIII: Въ3ЛожиТЕЛ
VIII.r) Трите имена: (Подпис)
проф. д.и.н. Гесрги Велксв Колев
\аII.z) Щлъжност:
Ректор

УНП 0сеsб l 5e-6]7e-.lбbc-87.,ld-5Ф.1-1b5b5810

User
Text Box
ЗЗЛД




