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1. П . цI. IV V. VI. VII. VI1I. 

ВGВаряа : 

Решение  за  откриване  на  нронеЛура  

Решение  хомер  ОС-297 от  дата  19.10.2017 г. 	 ~ 

1• Възлоягхтел  

Публичен  

1.1) Няимеховяихе  и  адрес  
Надиоваден  идеятификациовен  No (EHK): 129004492 

eG331, ввМУ  Н .Й .Вапцаров , ул . Васил  Друмев  №73, За : Радко  Радев , Бъпгария  9026, Варна , Тел .: 052 552226, E-maiL• паvа l_асад_lega((q;abv.bg, Факс : 052 
303163 

Ихтерг tет  адрес /н : 

Основегг  anpec (URL): http:/iwww.naval- исад .Ьg/. 

Адрес  на  проф ~tла  на  кулуввча  (URL): http://pp.naval-acad.bg  . 

1.2) Вид  на  възложхтеля  
Пубиичноправна  организаиия  

1.3) Основна  дейхост  
Образование  

II: Откриване  

Откривам  процедура  

за  възлагане  на  обществена  поръчка  

IIоръчката  е  в  обпастите  отбрана  н  сиryрност : 

НЕ  
1I.1) Вхд  хя  процедурата  

Публично  състезание  

II1: IIвявхо  осховяяхе  

Чл . I8, ал . 1, т. 12 от  ЗОП  

IV: Повъчкя  

IV1) Наименовахие  
зwкvпvвnнв  нл  vпотРЕБявnн  nвтоьvс  зn fпгждРгтЕ  нn ввмv „н .й .влпцnРов  

N.2) Обект  ха  поръчкятя  

Доставки  
IV.3) Опхсанхе  ва  предмета  ха  поръчката  

зnкvпvвnнн  нл  vпотРЕ Sявnн  nвтоьvс  зn нvждитЕ  нл  ввмv „Н .й .вnтlnРов  
IV.4) Обществехатв  поръчка  сьдъраса  изхсквавия , свьрзявх  с  опазваве  ва  околната  среда  

НЕ  
IV.5) Nнформацня  относно  средства  от  Eвponeict®я  сьюз  

Обществената  поръчка  е  във  връзка  c проекг  u/unu програма , фввахсарях /а  сьс  средствя  от  ервопейскхте  фондове  и  програмх  

НЕ  
IV6)Раздел sхе  на  обособенн  поsяцхх  

Настоящата  поръчка  е  разделеха  ха  абособенн  поsицни  
НЕ  
Мотиви  за  невъзмоаwоrпа  за  разделяне  яа  поръчкатв  на  обосабенх  поsицwя  

,Типсата  на  разделяне  на  настоящата  обществена  поръчка  ха  обособени  позииии  е  продиктувано  от  факта  за  нецелесъобразмост  ма  такова  разделяне , какго  и  

че  не  е  налице  такава  част  от  предмета  на  настоящата  обществеяа  поръчка , която  може  да  бьде  самостоятелеи  предмет  на  обществена  поръчка , 

свстематично  свързаяа  с  другите  позиция . 

IV7)IIрогнознастойхост  ха  поръчката  
Стойност , без  да  се  вклкwва  ДДС : 120000 BGN 

N.S) Предметьт  на  поръчкатв  се  възлага  с  няколко  отделих  процедури  

НЕ  

V: Магввх  

V3) Нястоящята  працедура  е  свързаха  с  предходяа  проqедура  за  въалагане  ха  o6werreexa поръчка  илн  коикурс  за  проекг , която  е  

Пубпхкувано  в  регистьра  на  обществени •te поръчки  под  уникanеи  N:— 

VI: Одобвявам  

обявлемието  за  оповестяваме  откриването  на  процедура  

документацията  
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VII: IIопълхителиа  ххФоомаии s 

VIl.2) Орган , който  отговаря  за  процед ryритс  по  обжалваие  

Комисия  за  запр tта  на  конкуренцията , бул . Витоша  Ns 18, Република  България  1000, София , Тел .: 02 9884070, E-maiL• cpcadmin®cpc.b$, Факс : 02 9807315 

Интернет  адрес /и : 

URL: http:;гwпw.cpc.bg . 

VII.3) Подававе  яа  жялбв  

Точна  ихформация  отиосхо  краен  срокlкрайхи  сроквве  за  подавахе  на  жалби  

Съ rnасно  чл .197, ал .1 ЗОП  

VII.4) Дата  на  изпрашане  на  насгояшото  решенне  

20.10.2017 г. 

VIII:Възложнтел  

V[II.1) Трите  имеха  
Флотилен  домирал  проф . д .в . н . Боян  Кирилов  Медникаров  

V1Q.2) Длъжнаст  
Начапник  на  ВВМУ "К .Й .Вanцаров " ! ~~~  ,% 
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