
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Строителни конструкции

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
4927

Изходящ номер
236

от дата
12-август-2020

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ОБРЕДИ ЕООД

Национален регистрационен номер
813106564

Пощенски адрес
Акад. Андрей Сахаров №.1

Град
гр. Варна

код NUTS
Варна

Пощенски код
9002

Държава
България

Лице за контакт
Elitsa Plamenova Boteva

Телефон
+359 889078678

Електронна поща
obredi_eood@abv.bg

Основен адрес (URL)
www.obredivarna.bg



Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27916

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Публично състезание

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди”
ЕООД, гр. Варна

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Доставка на стоманобетонни елементи представляващи:
комплект за сглобяема гробница с размери 95см./220см./65см.

Комплекта за сглобяема гробница, представлява елементи от стоманобетон, както следва:

1. Надлъжни стени-2бр

-дължина-220см.

-ширина-60см.

-дебелина-4см.

Обем на една стена - 0,053куб.м.; обем на две стени -0,106куб.м.

2. Напречни стени-2бр.

-дължина-80см.

-ширина-60см.

-дебелина-4см.

Обем на една стена -0,0192куб.м.;обем на две стени -0,0384куб.м.

3. Покривни капаци-4бр.

-дължина-92см.

-ширина-55см.

-дебелина-5см.

Обем на един капак -0,0253куб.м.; обем за четири капаци -0,101куб.м.

Обща кубатура на стоманобетонните елементи за 1 брой комплект гробница е 0,246куб.м.

Тегло на стоманобетонните елементи за 1 брой комплект гробница е 615кг.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето и на обособени позиции с оглед спецификата
при неговото реализиране.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
100000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ



обявление

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 -
дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Елица Пламенова Ботева

VIII.2) Длъжност:

Управител


