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Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения,
ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
I.1)

Наименование и адрес
Официално наименование

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Национален регистрационен номер

1210825210062
Пощенски адрес

пл.ЦЕНТЪР №.2
Град

гр.Велико Търново
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Пощенски код

5000
Държава

България
Лице за контакт

Даниела Монова Тодорова
Телефон

+359 62613401

Факс

+359 62613440
Електронна поща

daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg
Основен адрес (URL)

www.noi.bg
Адрес на профила на купувача (URL)

https://app.eop.bg/buyer/20620
I.2)

Вид на възложителя

Публичноправна организация
I.3)

Основна дейност
Друга дейност

Държавно обществено осигуряване

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 и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
IV.3)

Обект на поръчката

Строителство
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.

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строителни дейности, свързани с доставка и монтаж на
осветителни тела в работни помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.

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):

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строителни дейности, свързани с доставка и монтаж на
осветителни тела в работни помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново, които не биха могли да се
групират по обективен и недискриминационен признак, да се разделят на обособени позиции и поради своето
естество поръчката не може да бъде възложена на повече от един изпълнител.
IV.8)

Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

2800
Валута:

BGN
IV.10)

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1)

Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Провеждане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, съгласно заповед № Ц1016-40-85 от 04.05.2020 г.
на управителя на НОИ за упълномощаване на директора на ТП - Велико Търново и определяне реда за възлагане
на процедурите в ТП на НОИ - Велико Търново. Структурата на Възложителя има обособени звена на
териториален принцип, които не са самостоятелни възложители и прогнозната стойност на конкретната
обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявление
документация

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:

Актове, действия и реда за обжалване са предвидени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или
решението за обявяване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Когато датите на
публикуване на обявлениеята в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за
обжалване тече от по-късната дата.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1)

Име и фамилия:

Петя Йорданова
VIII.2)

Длъжност:

Директор на ТП на НОИ -Велико Търново - длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № Ц1016-4085 от 04.05.2020 г. на управителя на НОИ.

