
5000, гр. В. Търново, местност “Света гора” 

Адрес за кореспонденция: 5000, гр. В. Търново, местност “Света гора” 

www.sbalpfz –vt.com : е- mail : odpfzs_vt@abv.bg 

ЗАПОВЕД 

№ 404/30.11.2017г. 

 

 

На основание чл.22, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, чл. 187, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с Глава двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки и необходимост от Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-р 

Трейман” ЕООД 

 

НАРЕЖДАМ: 

  

1. Откривам обществена поръчка чрез публикуване на обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

във връзка с чл. 186 – 195 от ЗОП с предмет „Доставка на пакетирана храна за пациентите на 

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД” 

1.1 Обектът на обществената поръчка е доставка.   

1.2 Прогнозната стойност на обществената поръчка е 56240 (петдесет и шест хиляди  

двеста и четиридесет лева) без ДДС. 

1.3 Мястото на изпълнение на обществената поръчка е СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, гр. 

Велико Търново, местност Света гора. 

 1.4 Срокът за изпълнение на обществената поръчка е дванадесет месеца от датата на 

сключване на договора. 

1.5 Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 70, ал.2, т. 1 

най – ниска цена.  

2. Определям срок за публичен достъп до обявата, публикувана в профила на купувача 

и на информацията за поръчката в Портала на обществените поръчки, съгласно чл. 96, ал. 5 от 

ППЗОП, считано от 01.12.2017 г. 

3. Определям срок за получаване на оферти от 1.12.2017г. до 15,00 часа на 11.12.2017г. 

4. Отварянето на получените оферти да се извърши в 14,00 часа на 12.12.2017г. 

http://www.sbalpfz/


 

ОДОБРЯВАМ 

 

I.Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пакетирана храна за 

пациентите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД” 

 

II.Документация за участие. 

     

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

       Управител: /п/ 

(Стела Стефанова) 

 

 


