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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

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

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕД}.РА

!Проект на решение
fi Решение за публикуване

П осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
zo r8оз rз-ооz5r-ооu(YYYYММ DD-lr п п пп-хххх)

Номер и дата на становиrцето 1-tsи етап

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
з6, Социални дейности, Социален менItджмънт, Управленtrе и контрол на },слоl]рlята на тр),д и

_ м/мм/гггг

P[]llll lll!l1 l,\ ()TKPlll} \lltl tL\ Ill'()l [l].'l\ I',\ (версllя ())

Решение r От дата: zol8р ггI,1,

tlo Ilемачество

ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДF-/I I: ВЪ3ЛОЖИТЕЛ
[lПубличен

I.3) Основна дейност
(попълва се от пу,бличен }tъзлож}lтел)

!Обществени услугIr [Настаняване/жилищно строителст}rо и NIecTa

Уt {I I ].16.']6 l q8-a5 
1 9--ladc-8e'l l-at]'abeбta l]( )

,Щеловодна информация
Партида на възложителя: оо251
Полеление: Шуменски университет
Изходяlll номер: РД-оg_zsб от дата r9/оз/zоt8
Коментар на възложителя :

I.r) Наименование и адрес
Национален регистрационен l]oNIep:

00с9з,186з
Официа;rно наименование:
Шуменски университет
Пощенски адрес:

ул. Университетска 1i5
Пощенски код:
9j!i_]

l]ържава:
BG

код NUTS
вGззз

Град:
гр. Шумен

Телефон:
054 взOз56

Лице за контакт:
Марияна Георгиtева

Факс:
с54 8зOз71

Електронна поща:
ор@ shu . bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu . bg
Алрес на профила на купувача (URL):
http: / /proftI-na- kupuvacha . shu. bgl
I.z) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

!Министерст}tо или др},г държавен орган,
вк.дючително техни регllоналн}l или Nlестни

подразделения
! Национална агенция/служба

fi ГIl,блrrчноправна организаllия

п
п

ПДру,,unРегионален или NlecTeн орган
Регионална или местна агенция/слркба

! Европейска инстl{ryция/агенция или
}1ея{д},народнаl ор ганизаци я

за от ихи
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РА3ДЕJI II: ОТКРИВАНЕ
[lОткривам процедура

[lза възлагане на обществена поръчка
[за ск.пючване на рамково споразумение
!за създаване на динамична cllcтeмa за покупки

!конкурс за проект

! Създавам ква_пификационна систеNrа

Поръчката е в областtrте отбрана li clrrypнocт

II. на

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попьтrва се от секторен възлоЕ(ител)
Чл. rзz от ЗОП

aJl. т ltъв

да П неХ

УНп 2.16_']бl93-a5l9-.1adc-8e9i-atlabeft'a.lj{)

l'l:IlltlHI.1E lд () IкРиВ.\t It] ll \ ПРоЦЕД\'Р,\ { версllя () )

!Отбрана
Побщ".r"чн ред и сиц,рност
!Околна среда

! Икономически и финансови дейностtr
п3дравеопазване

!Социална закр}rла

! Отдих, к}пlура и l]ероltзповедание

х
п

Образование
flруга деiiност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възлоiклtтел)

! Пощенски \,crtvI,t]п
п
ПВодоснабдяване
ПТранспортни услуги

Газ и топлинна енергия
Електроенергия

(попълва се от публичен възложител)
!Открита процедура

!Ограничена процедура

!Състезателна процедчра с договаряне
[Състезателен диаJIог

!Конкурс за проект
fiПублично състезанI{е
ППряко договаряне

Партньорство за иновацriи
[оговаряне без предварително обявяване

(попълва се от секторен възло;кrtте,п)

!Открита процед},ра

!Ограничена процедура

f]Щоговаряне с предRарителна покана за участие

!Договаряне без предварIlтелна покана за участие
!Конкурс за проект

[Публично състезанIlе
ППряко договаряtlе

диалог
Партньорство за иновации

(за възлагане на обществена поръчка в областrlте отбрана и сиryрност)
Ограничена процедура
.Щоговаряне с публикуване на обявление за поръчка

!Състезателен диалог
не без на обявление за ка

(попыва се от публичен възложител)
ПЧr.zз, ал. r от 3ОП
ПЧ,о.zз, аJI. 2, т. 1, б. [...] от ЗОlI
ПЧл.zз, ful. 2, т. z от ЗОП
[Чл. 18, ал. 1, т. 7 във Rр. с aT . б от ЗОП
ПЧ"п. 79, aJl. 1, т. [...] от ЗОП

] от ЗОtI

п
х

aJl. от ЗоПт
!Чл. r8z, ал. 1 въI} вр. с чл. 79, ал. l, т, I

Чл

Чл. r8, аJI. l, т. 11 въI] вр. с ал. В от 3ОП
Чл. r8, аJI. 1, т. rz от ЗОП

с ал. б от ЗоП

1,



IiapTllxi ()0]5 ] I'I IIII:I lI{l: ] \ () l Kl'l ll}.\i]F I I \ l lPOI u,l(\'I) \ {зс|]сllя ())

п
п

Чл. rз8, aJl. 1, т от ЗоП
1з8, ал. 1 въ1] вр. счл.79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

Чл. r8, aJr. 1, т. 11 l]ъв вр. с a,r. 8 от ЗОП
!Чл. r8, аJI. 1, т. rz от ЗОП
!Чл. r8z, ал. 1, т. [,.,] от ЗОП

Чл. r8z, ал. 1 въlз l]p. с чл. 79, ul.L, т. [...] от ЗОП
Чл. t4t, ал. r от 3ОП
Чл аJI във счл ал. 1ичл ал. r от 3оП

IV: ПоРЪЧкА

(попъпва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сlrцрност)
!Чл. rбо от ЗОП
!Чл. 16з, ал, r от l]ОП

ал. 1 тЧл от ЗоП

fV.r) Наименование
Периодични доставкr4 на ваучерI4
звена на Шуtиенскrlя универсr,lтет
пазиции

за храна за работещите
Епископ К.Преславскr1 с

в cTpyKTypHi,ITe
три обособени

rV.z) Обект на поръчката
!Строителство
ПДостав*п

fv.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на стtrrоителни
рабЪти, доставки иJIи усJIJrги иJIи указване на поц)ебности и изисквания)
когато основният предмет sьдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

обществената поръчка е за периодични доставки на ваучери за храна за

работещите в структурните звена на Шуменския ),/нrlверситет по следните
обособени позиции: Обособена позиция Nq 1 - гр. Шумен, ОбоСОбеНа ПОЗИЦИЯ

Ns 2 - гр. Варна, Обособена позиция Nq З - гр..Щобрич. с период на
валидност 12 месеца по заявка/ в съответствие с потребността на
възложителя. Номlаналната стойност на комплект ваучерI4 за храна е в

размер на 4О лв. Максималното проIнозно количество за срока на.Щоlовора
за трите обособени пози|4ии е до 5100 комплекта с прогнозна номинална
стойност 204 00С лв., като за:
обособена позиция Ns 1 е до 4400 комплекта по 40.00 лева всеки с
прогнозна номинална стойност 176000 лв.
обособена позиция N9 II е до З00 комплекта по 40.00 лева всеки с
прогнозна номинална стойност 12000 лв
обособена позиция N! III е дс 400 комплекта по 40.00 лева всеки с

прогнозна номинална стойност 16000 лв.
Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал от 5, 10 lr 20 лв. BceKt,r

комплект трябва да съдържа:
- Ваучери с номинал от 5.00 лева - 2 бр.
- Ваучери с номинал от 10.00 лева - 1 бр.
- Ваучери с номинал от 20.00 лева - 1 бр

Iv.+) Обществената поръчка съдърrка изIlсквания, свързани с опазване даП неХ
на околЕата
критериите, свързани с опазване на околната среда присъстltат в: (моля, посочете

брой)
техническата спецификация

критериите за подбор

показателите за оценка на офертите

изискванията при изIlълнение надоговора (клаузи t] проекта на общи

( брой )

( брой )

( брой )

( брой )

ll

IV.s) Информация относно средства от Европейския съюз
обществената поръtlка е във връзка с проект и/или програма, tPtrHaHclrpaH/a със

средства от европеrlските фондове tr програми
Идентификаtlия на проекта:

даП неХ

УНП 2^lб jб l 98-а5 l g-,ladc-tte9.]-all'abeбй-l j0
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fV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е раздеJlена на обособени позI,Iции Да Х Не П
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособенll позttцIIll (когато е прlrло;кttпlо):

fV.7) Прогнозна стоЙност на поръчката

fV.8) Предметът на поръчката се възлаrа с няколко отделни проц9д)рц
BGN

да П неХ
Валчта:Стойност, без да се вк_пючва Щ,ЦС 210000.00

Обща gгоЙност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процед!ра
Стойност, без да се включва.Щ!С: BGNl}алlта

Спиgьк на останаJlите процедури с кратко описание на техния предNlет:

РА3ДЕ.Д V: МОТИВИ
V.r) Мотиви за избора на процедлrа (когато е приложимо)
(кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на gьответната

процедура)
Изборът на вида процедура е на основание чл. 1В, ал.1, т.12 от ЗоП.
провеждането на предвидената в Зоп процедура гарант]lра публичността на

ВъЗЛагаНеИзпъЛНеНИетонапорЪЧката,ресП.прозраЧНоСттаIрИ

разходването на финансовите средства. Поръчката предвижда обособени
позиции, като про1lнозната стойност е определена съгласно чл.21, ал. 4

от Зоп. В посочените прогнозни стойнсстl.з на поръчката са включени

номиналните стойности на заявените ваучери за храна и сrойността на

услугата за отпечатването и доставката иlй

V.z) Лица, до които се ивпраща поканата за учдglr. в процед}ра на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за }аIастие,
дЬ"оr"frrr." без публикlване на обявление за поръqка, пряко договаряне (когато е

приложимо)

V.з) Настоящата пр()цед}rра е свързана с предходна процед}ра за възлагане на
обществена поръчка или конк}рс за проект, която е (когато е прило;киrrо):

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ун1,1кален Ns

дд/rим/гггг

( nnnnn-yyyy-xxxx )

от дата

V.4) Допынителната доставка/повторната ycJt}Ta или сцrоителство е (когато е

BGNСтойност без да се включва
прилоiкимо)

Вал,

РАЗДЕJI VI: О оБрявАм
fiобявлението за опоtsестяI]ане откриването на процедура

!поканата за г{астие

YllIl 246.jб I 98-а5 I 9-,1adc-8c9.1-a1l'abe6!'a,l]i]
l



\TI.r) .Щопьтrнителна информация (когато е приложимо)
I_{ялата документация по повод обществената пор,ьчка е налична на
страницата на Шуменски университет - www.shu.bg, раздел "Профi,tл гtа
купувача "

\TI.z) Орган, който отговаря за процед!,|rите по об;калване
Официа-гl но наименоtsан ие
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен Na (ЕИIt)

Пощенски адрес
бул. Витоша }lq 1В
Град
София

Пощенски код
1сс0

flържава
Република
България

Телефон
а2 9вв4070

Адрес за електронна поща
срсаdпiiпG срс. bg

Факс
а2 9807з15

Интернет алрес (URL):
http: / /vlww. срс. bg

VII.з) Подаване на,к€шби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалбtr:
Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в сроковете, посочени в
чл. 197 ст ЗоП.
Жалба се подава едновременно до Комисrrята за защита на конкуренцията и
до Възложиаеля, чието решение се обжальа.
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РА3ДЕJI VII : ЩОПЪЛНИТЕJIIIА ИНФОРМЩИЯ

на на

VIII: ВЪЗЛОЖИТЕJI

Pt]llIEHlll ],\ (IГKPllB,\Ill] }l \ l Il'()llt],:l\ l) \ ilJtрсllя О)

VIII.r) Трите имеЕа: (Подпис)
проф . д.и . н. Гесрги Ве-пков Колев

\TII.z) ,Щлъ;кност:
Ре кт оf,l

\'}lП: ],16.iб l 98-а5 l 9--ladc-3e9]-aft аЬебlъ-1.](]
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User
Text Box
ЗЗЛД




