
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩ Е “СВ.СВ.КИРИЛ И М ЕТОДИЙ”
3400 гр.М ОНТАНА, Обл. М онтана, бул.’Т рети  март” № 23 

тел.096 / 307 556, 096 / 306 280, E-mail: m _loukm l960@ abv.bg

З А П О В Е Д  

№ РД 145-1149-396/04.09.2015 год.

На основание чл. 11 и глава УШа от Закона за обществените 
поръчки

ОТКРИВАМ:

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за 
обществените поръчки, чрез провеждане на процедура по реда на 
глава V illa ЗОП с предмет:

ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ПО 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. Доставка на готови ястия -  кетъринг по предварителна заявка за 
обедно хранене на ученици I -  VIII клас в I ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий”, гр. Монтана;

2. Доставка на индивидуално опакована храна -  „закуска и/или 
плод“ за ученици I -  IV клас в I ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. 
Монтана. Мотиви за избор: Прогнозната цена на поръчката дава 
възможност същата да бъде възложена по реда на глава V illa  от ЗОП, 
което гарантира прозрачност на възлагането и равнопоставеност на 
участниците.

ОДОБРЯВАМ:
1. Поканата за откриване на обществената поръчка и 
документацията за участие в процедурата, които представляват 
неразделна част от настоящето решение;
2. Поканата за обществена поръчка да се изпрати до Агенцията по 
обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените 
поръчки;
3. Документацията за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка по реда на глава V illa от ЗОП;
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4. Решението, Поканата и документацията за обществена поръчка 
да бъдат публикувани в профила на купувача на сайта на училището;
5. На основание чл. 11, ал. 3 от ЗОП при издаване на настоящето 
Решение не се допуска предварително изпълнение
6. Настоящето Решение подлежи на обжалване на основание чл. 120 
и следващите.
Настоящето Решение да да се доведе до знанието на заинтересованите 
лица за сведение и изпълнение.


