
 

 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

под стойностите на  чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 

„Осигуряване на хранене на учениците от I до IV клас  

 през 2020 година“ 
 

На основание Заповед РД07 105/111   от 09.12.2019 г.   

на Директора на ОУ “Васил Друмев“   град Варна , 

 

Каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма . 

Съдържание на офертата: 

  1.Представяне на фирмата, доказващо ресурс, опит  и разрешителни за 

изпълнение на доставки на закуски.  

Срок за подаване на офертите в запечатан плик – 20.12.2019 г.  

Място на подаване- ОУ “Васил Друмев“ ; град Варна, ул. „Любен 

Каравелов“ № 60 А – канцелария. 

Време на подаване : от 8:30 до 14:00 часа в работен ден. 

Избор на фирма-изпълнител – 03.01.2019 г.  

  2. Критерий за класиране на участниците :срок за разсрочено плащане , 

допълнителни услуги, опит в дейността, предложена цена 

 

 

 

 
Директор: 

 

Красимир Димитров 

 

 

 

 

 



 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

под стойностите на  чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 

„Осигуряване на охрана  през 2020 година“ 
 

На основание Заповед РД07 103/109   от 09.12.2019 г.   

на Директора на ОУ “Васил Друмев“   град Варна , 

 

Каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма . 

Съдържание на офертата: 

  1.Представяне на фирмата, доказващо ресурс, опит  и разрешителни за 

изпълнение на охранителна дейност.  

Срок за подаване на офертите в запечатан плик – 20.12.2019 г.  

Място на подаване- ОУ “Васил Друмев“ ; град Варна, ул. „Любен 

Каравелов“ № 60 А – канцелария. 

Време на подаване : от 8:30 до 14:00 часа в работен ден. 

Избор на фирма-изпълнител – 03.01.2019 г.  

  2. Критерий за класиране на участниците :срок за разсрочено плащане , 

допълнителни услуги, опит в дейността, предложена цена. 

 

 

 

 
Директор: 

 

Красимир Димитров 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

под стойностите на  чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 

„Осигуряване на дизелово гориво за отопление  през 2020 година“ 
 

На основание Заповед РД07 104/110   от 09.12.2019 г.   

на Директора на ОУ “Васил Друмев“   град Варна , 

 

Каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма . 

Съдържание на офертата: 

  1.Представяне на фирмата, доказващо ресурс, опит  и разрешителни за 

изпълнение доставки на дизелово гориво за отопление.  

Срок за подаване на офертите в запечатан плик – 20.12.2019 г.  

Място на подаване- ОУ “Васил Друмев“ ; град Варна, ул. „Любен 

Каравелов“ № 60 А – канцелария. 

Време на подаване : от 8:30 до 14:00 часа в работен ден. 

Избор на фирма-изпълнител – 03.01.2019 г.  

  2. Критерий за класиране на участниците : срок на доставка, срок за разсрочено 

плащане , предложена цена. 

 

 

 

 
Директор: 

 

Красимир Димитров 

 

 

 

 


