143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9
тел.: 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 301-867/12.06.2019 г.
На основание чл.258, ал.1. чл.259, ал.1 от Закон за предучилищно и училищно образование, във
връзка с чл. 16 от Закон за общинската собственост, Заповед №77/29.03.2019 г. на кмета на
Столична община, във връзка с Решение 101/28.02.2019 г. на Столичен общински съвет, чл.20, ал.4,
т.2 от Закона за обществените поръчки и чл.13 от ВПУЦОП
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Комисия в състав:
Председател – Милена Миткова Тодорова - заместник-директор
Членове: Цветина Луканова Милева – старши учител
Емилия Георгиева Христова – технически секретар
да подготви и проведе вътрешна процедура като се съберат оферти и се извърши класиране по
критерий „икономически най-изгодната оферта“ на изпълнител на поръчка с предмет: „Текущ
ремонт на физкултурния салон на 143. ОУ „Георги Бенковски“, с прогнозна стойност от 10
000 лв., с ДДС.
2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“.
3. Процедурата е под праговете на чл.20, вътрешна и е с цел създаване на конкурентна среда за
избор на изпълнител на гореописаната поръчка и се провежда по реда на вътрешните правила за
управление на цикъла за възлагане на обществени поръчки в училището. Събирането на повече от
една оферта ще гарантира публичност и справедливо възлагане изпълнението на предмета на поръчката,
тъй като по този начин изборът на изпълнител ще е обективен, публичен и оценен в конкурентна среда .

4. Офертата на всеки участник да съдържа техническа спецификация с техническо предложение,
ценово предложение. Могат да бъдат изискани и други документи по решение на комисията,
отговорящи на предмета и обема на поръчката.
5. Определям за дата за публично отваряне на офертите на 21.06.2019 г.
6. В срок до 2 работни дни от датата на отваряне на офертите комисията да изготви протокол за оценка на
получените предложения и доклад за извършената работа, които да ми се представи за утвърждаване по
съответния ред.

7. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванка Ценкова.
Със заповедта да се запознаят определените лица от Емилия Христова – технически секретар за
изпълнение.
/ЗЗЛД/
Ирена Дойчинова
Директор на 143. ОУ
„ Георги Бенковски ”
Запознати със заповедта:
Иванка Ценкова – /ЗЗЛД/

Милена Тодорова –/ЗЗЛД/

Цветина Милева – /ЗЗЛД/

Емилия Христова –/ЗЗЛД/

