Изх. № 213
Монтана, 16.03.2020 г.
ДО
ИЗДАТЕЛСТВО
„АРХИМЕД 2” ЕООД
ПОКАНА
На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В
ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – МОНТАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка със Заповед № РД-13-675/16.03.2020 г. на директора на ІІІ ОУ „Д-р
Петър Берон” гр. Монтана, Ви отправям покана за участие при възлагането на обществена
поръчка – обособена позиция № 2, както следва:
№
по
ред

Учебник, автори

Брой ИЗДАТЕЛСТВО

1.

Математика V клас
Здравка Паскалева и др.

98

„Архимед 2“
ЕООД

2.

Математика VI клас
Здравка Паскалева и др.

89

„Архимед 2“
ЕООД

3.

Математика VII клас
Здравка Паскалева и др.

16

„Архимед 2“
ЕООД

Прогнозна стойност за обособената позиция е:
3 210,20 лв. с включено ДДС
2 675,17 лв. без включено ДДС
Моля, да представите в срок до 16:00 часа на 18 март 2020 г. в канцеларията на
секретаря, находящ се на ет.2 в сградата на Трето основно училище „Д-р Петър Берон” –
гр. Монтана, лично или чрез упълномощен от Вас представител следните документи в
запечатан, непрозрачен и надписан плик:

1. Заявление;
2. Ценово предложение;
3. Пълномощно на лицето, подписало заявлението, техническото предложение и
ценовото предложение (ако изпълнителя е с пълномощник);
4. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
5. Техническо предложение.
* Върху плика следва да посочите адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Кандидатът за изпълнител да отговаря на условията на чл.54, ал.1 от ЗОП;
2. Заявените учебници и учебни помагала да се доставят до сградата на Трето основно
училище „Д-р Петър Берон” гр.Монтана, ул. „Княз Ал. Батенберг“ 48
3. Доставката на първоначално заявеното количество да се извърши в срок най-късно до
04 септември 2020 г.
4. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в 7 (седем) дневен срок от
получаването им. Заявките се правят писмено на посочения от изпълнителя адрес.
5. При приемането на всяко заявено количество се съставя приемателно-предавателен
протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.
6. Рекламационен срок, начин на уреждане за рекламации за дефекти:
- за количество – в момента на приемане;
- за качество – до 30 дни от приемането.
Комисия, назначена със Заповед на Възложителя, ще разгледа и оцени
представените оферти, съгласно ЗОП, ППЗОП и посочените изисквания на Възложителя.
За всички неуредени въпроси в документацията на тази обществена поръчка, ще се
прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Отварянето на офертите ще се проведе на 19 март 2020 г. в 13:30 часа.
Дата на изпращане на настоящата покана 16 март 2020 година.
.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МАРИАНА КАЛЕЕВА подпис – не се чете
Директор на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Монтана

