30 СОУ „Братя Миладинови”
гр.София 1303,бул. „Ал. Стамболийски” № 125-А, тел./факс: 8221785, е-mail: sou_30@abv.bg.

3AПOBEД
№ 441/ 25. 01. 2016 година
На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП при спазване
на условията и реда на Глава 8„а" от ЗОП — Възлагане на обществени поръчки чрез
публична покана и във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА
ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване на лаптоп (таблет с
клавиатура) и изграждане на безжична мрежа по НП "ИКТ в училище" за нуждите на
30 Средно общообразователно училище „Братя Миладинови“ - гр. София
НАРЕЖДАМ
1. Да се открие процедура чрез ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА.
2. Предмет на процедурата: „Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и

3.
4.
5.

6.
7.

изграждане на безжична мрежа по НП "ИКТ в училище" за нуждите на 30
Средно общообразователно училище „Братя Миладинови“ - гр. София.
Обособени са две позиции:
А) Позиция №1 - Закупуване на 40 броя крайни устройства - лаптопи (таблет с
клавиатура), съгласно приложената спецификация, съдържаща минимални
изисквания към устройствата. При желание и налична финансова възможност,
училището може да добави собствени средства, за да закупи повече и/ или повисок клас крайни устройства, отговарящи на минималните технически
изисквания. Прогнозна стойност по Позиция №1— 13 920,00 лева (тринадесет
хиляди деветстотин и двадесет лева) с ДДС.
Б) Позиция №2 - Изrраждане на безжична мрежа и закупуване на 4 броя
високоскоростни WI-FI рутери, съгласно приложената спецификация, за
осигуряване на качествен интернет достьп в цялата сrрада на училището,
закупуване на 10 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да
поддържа операционни с-ми Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook.
Прогнозна стойност по Позиция №2 – 9 915,00 лева (девет хиляди деветстотин
и петнадесет лева) с ДДC.
Критерии за оценка - най-ниска цена.
Срок за подаване на оферти — от 05. 02. 2016 година до 17:00 ч. на 15. 02. 2016
rодина.
Място за подаване на оферти — канцеларията на 30 СОУ „Братя Миладинови“,
намираща се в сградата училището с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски“ 125А.
Дата на отваряне на офертите — 16.02. 2016 година в 10:00 ч.
Публикуване на Публичната покана и придружаващите я документи в АОП,
Профил на купувача в 30 СОУ „Братя Миладинови“ http://30sou.info/profil.html .

Контрола по заповедта възлагам на П. Ангелова – пом.директор.
Директор:---------------------/д-р Атанаска Рейха/

