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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ РД- 08- 280 

с. Крушари, 23.05.2013г. 
 
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Глава осма „а" от Закона за обществени поръчки  

НАРЕЖДАМ :  

 
Откривам процедура - публична покана за избор на изпълнител за извършване на 

“Доставка на две шкаф-мивки за нуждите на домашен социален патронаж при 
община Крушари” 
1. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 и Глава 
осма „а" от Закона за обществени поръчки; 
2. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника;  
2. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 
5 от ЗОП;  
3. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 
от ЗОП;  
4. Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец; 
5. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец; 

- Срок на валидност на публичната покана - 30.05.2013г. 
• Срок за получаване на офертите: до 16:30 часа на 31.05.2012 г.; 
• Срок на валидност на предложенията: 45 (четиридесет и пет) дни от датата на 
разглеждането и оценяването им. 
3. Предложенията на участниците следва да бъдат представени в запечатан, 
непрозрачен плик с надпис:  

“Доставка на две шкаф-мивки за нуждите на домашен социален патронаж при 
община Крушари”  и   подадени  по  съответния ред в деловодството на Община Крушари- 
с. Крушари, ул. „ Девети Септември” №3а в срок до 16:30 часа на 31.05.2013г. 

 
О Д О Б Р Я В А М : 

 
Публичната покана за участие в процедура за избор на изпълнител на “Доставка на 

две шкаф-мивки за нуждите на домашен социален патронаж при община Крушари”, 
която е неразделна част от настоящата Заповед; 



Документация за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет “Доставка 
на две шкаф-мивки за нуждите на домашен социален патронаж при община 
Крушари”, която е неразделна част от настоящата заповед. 

Публичната покана да бъде публикувана на Портала за обществени поръчки и на 
интернет страницата на общината в рубриката „Профил на купувача” при условията и по 
реда на чл.101б, ал.2 от ЗОП. 

Контрол по изпълнение на решението възлагам на Желка Великова, зам.- кмет „ РРХД” 
при Община Крушари. 

Препис от решението ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
     
ДОБРИ СТЕФАНОВ   /п/ 
Кмет Община Крушари 
 
 
 
 
 


