Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” Сандански
ЗАПОВЕД
№ РД 08-51/14.10.2014 Г.
На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществени поръчки
(ЗОП)

НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на
оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: : „Доставка на 39
терминални работни места и поне 2 сървъра “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ“
по
Национална
програма
„Информационни
и
комуникационни технологии в училище” за нуждите на ЗПГ „Климент
Аркадиевич Тимирязев”, гр. Сандански“
2. Изисквания за изпълнението на поръчката: Основни параметри на поръчката:
изложожени в техническата спецификация
Период на изпълнение: 20 /двадесет/ дни след сключването на договор

3. Одобрявам Документацията за участие в процедурата (включително
приложения и образци на документи).
4. Срок за изпълнение: 20 /двадесет/ дни след сключването на договор
5. Място на изпълнение на обществената поръчка: Земеделска професионална
гимназия „Кл. Тимирязев” , гр. Сандански – 2800, ул. „Г. Казепов” № 1
6. Критерий за избор на изпълнител:
Х- икономически най-изгодната оферта;
Показател 1 – цена – Тежест – 0,45
Показател 2 – техническа оценка – Тежест 0,55
7. На основание чл. 101а, ал. 2 от ЗОП офертите да се съберат чрез публична
покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и на адрес - www. zpgsandanski.com
8. На основание чл. 101б, ал. 3 от ЗОП – в деня на публикуването се изпраща
съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване – БТА, вестник
„Струма”, Дарик радио, Радио Фокус, Радио Благоевград
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9. Място и срок за подаване на офертите: 28.10.2014 г., 16,30 часа,
офис”Секретар” на
Земеделска професионална гимназия „Кл. Тимирязев” ,
гр. Сандански – 2800, ул. „Г. Казепов” № 1
10. Срок на валидност на офертите на кандидатите - 60 /шестдесет/ дни
Препис от настоящото решение да се връчи на длъжностните лица за
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ваня Гоцева - ПДАСД

Подпис и печат на възложителя:.......................
/Ем. Терзийски/
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