
BG-Пловдив 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, гр. Пловдив, ул. "Вук 

Караджич" № 13а, За: Георги Ангелов, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 

951865, E-mail:lycee_exupery@abv.bg 

Място/места за контакт: Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-

Екзюпери”, гр. Пловдив 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://feg-exupery.com/. 

Адрес на профила на купувача: http://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup/ppok. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Доставка на училищно обзавеждане (двойни ученически маси и ученически 

столове) за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – гр. Пловдив. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

39160000 

Описание: 
Училищна мебелировка  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

1. Двуместни ученически маси - 80 броя; 2. Ученически столове - 260 броя. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

10000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Сградата на Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, гр. 

Пловдив, ул. "Вук Караджич", № 13а 

 

NUTS: 

BG421 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на 

основание чл.14, ал. 4, т. 2 и по реда на глава осма „а” от ЗОП може да бъде 

всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 

техни обединения, за които не са налице едно или повече обстоятелства, 

посочени в чл. 47, ал. 1, б. „а” до „д” и ал. 5 от ЗОП. Всеки участник има право 

да представи само една оферта. Видовете, количествата и техническите 

характеристики на обзавеждането следва напълно да съответстват на 

приложените към публичната покана технически спецификации, достъпни на 

адрес: http://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup/ppok. Срок на валидност на 

офертите: не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертите. Оценяват се само офертите, които напълно 

съответстват на изискванията на Възложителя и не надхвърлят посочената 

прогнозна стойност. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

12/12/2014 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Съдържание на офертата: 1. Административни сведения за участника - Образец 

№ 1; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2; 3. 

Ценова оферта – Образец № 3. В общата стойност на поръчката следва да са 

включени всички разходи, необходими за качествено изпълнение на поръчката. 

4. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст, декларацията не е 

задължителен документ към съдържанието на офертата). Офертата следва да 

бъде подадена в запечатан, непрозрачен плик в канцеларията на ФЕГ „Антоан 

дьо Сент– Екзюпери” на адрес: 4003 гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 13 а, 

ет. 2. Отварянето на офертите ще се извърши на на 13.12.2014 г. от 10:00 часа в 

сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери”, ул. „Вук Караджич” № 13а, гр. 

Пловдив, ет. 1, счетоводство, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 



Допълнителна информация и образци на документите са публикувани на адрес: 

http://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup/ppok. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

12/12/2014 

 


