УТВЪРДИЛ:
/П/
Областен управител
/ИВАН ВЕЛИКОВ/
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА
ГЛАВА ОСМА „а“ ОТ ЗОП ПРЕЗ 2013 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
Обект на
обществена
та поръчка

Доставка

Услуга

Предмет на
поръчката

Вид на
процедурата

Дата на
откриване
на
процедурата

Стойност
без ДДС

Брой /
количество

Дата и място на
провеждане на
процедурата

Доставка на
горива за
служебните
автомобили на
Областна
администрация
Варна

По реда на
глава
„Осем“ а от
ЗОП, чрез
събиране на
оферти с
публикуване
на публична
покана

Публична
покана изх.
№РД-131200-27 от
01.02.2013г

Прогнозн
а
стойност
45000
лева

Бензин А9515000 литра
Дизелово
гориво -4000
литра

Областна
администрация
Варна, гр.
Варна

Осигуряване на
денонощна

По реда на
глава

Публична
покана изх.

12.02.2013
10:00 часа

Краен срок
за подаване
на оферти11.02.2013
г. до 17:30
часа

Прогнозн
а

2 бр. обекти
- Комплекс

Описание на
целите и
нуждите,
поради които се
прави

Обезпечаване
на нуждите от
горива за
служебните
автомобили с
оглед
г.- нормалното
осъществяван
е на
дейността в
Областна
администраци
я Варна

Областна
администрация

Дейности,
свързани с
провеждането на
процедурата

Дирекция –
заявител

1.Изготвяне
и
публикуване на
публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,
разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Прекратяване
на процедурата,
със заповед №
РД-13-770660/18.02.2013 г. ,
поради липса на
постъпили
оферти

Дирекция
АПОФУС

Обезпечаване 1.Изготвяне
и
на нуждите от публикуване на

Дирекция
АКРРДС

физическа
охрана на
имоти частна
държавна
собственостКомплекс
гаражи – гр.
Варна, ул.
Струга № 111 и
обект
„Почивна база
Чайка“ за срок
от 4 месеца
Услуга

„Осем“ а от
ЗОП, чрез
събиране на
оферти с
публикуване
на публична
покана

№РД-131200-83 от
17.05.2013г

стойност
20592
лева
Стойност
Краен срок на
за подаване договор
на оферти- 17999,64
27.05.2013 лева
г. до 17:30
часа

Изготвяне на
По реда на Публична
проект на
глава
покана изх.
техническа
„Осем“ а от №РД-13спецификация
ЗОП, чрез
1200-108
и финансов
събиране на от
разчет,
оферти с
08.07.2013г
представляващ публикуване
и част от
на публична Краен срок
тръжна
покана
за подаване
документация
на офертиза провеждане
15.07.2013
на обществена
г. до 17:30
поръчка за
часа
избор на
изпълнител с
предмет
"Транспортира
не и
екологосъобраз
но третиране
чрез крайно
оползотворяван
е/обезвреждане
на отпадък с

Прогнозн
а
стойност
12500
лева

гаражи – гр.
Варна, ул.
Струга №
111 и обект
„Почивна
база Чайка“

Варна, гр.
Варна

1 бр. проект
на
техническа
спецификац
ия и
финансов
разчет

Областна
администрация
Варна, гр.
Варна

28.05.2013
16:00 часа

16.07.2013г.11:00 часа

г.-

охрана на
имоти частна
държавна
собственост

публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,
разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Сключване на
договор
№
18/06.06.2013 г.

Изпълнение
на заповед №
402/24.04.201
3 г. на
министъра на
околната
среда и
водите

1.Изготвяне
и
публикуване на
публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,
разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Прекратяване
на процедурата,
с решение №
РД-13-771014/19.07.2013 г. ,
поради
несъответствие
на подадените
документи
с
условията
обявени
в
публичната
покана

Дирекция
АПОФУС

код и
наименование
070107*
халогенирани
остатъци от
дестилации и
остатъци от
реакция (тежки
фракции) от
метален
резервоар
(вертикален
метален
цилиндър) FA
502-B и
метален
резервоар FA
501B(хоризонтале
н метален
цилиндър),
находящи се в
ПИ
20482.505.534
по КК и КР на
гр.Девня,
Промишлена
зона -юг"
Услуга

Изготвяне на
проект на
техническа
спецификация
и финансов
разчет,
представляващ
и част от

По реда на
глава
„Осем“ а от
ЗОП, чрез
събиране на
оферти с
публикуване
на публична

Публична
покана изх.
№РД-131200-121
от
31.07.2013г
Краен срок

Прогнозн
а
стойност
12500
лева

1 бр. проект
на
техническа
спецификац
ия и
финансов
разчет

Областна
администрация
Варна, гр.
Варна
23.08.2013г.11:00 часа и

Изпълнение
на заповед №
402/24.04.201
3 г. на
министъра на
околната
среда и
водите

1.Изготвяне
и
публикуване на
публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,

Дирекция
АПОФУС

тръжна
документация
за провеждане
на обществена
поръчка за
избор на
изпълнител с
предмет
"Транспортира
не и
екологосъобраз
но третиране
чрез крайно
оползотворяван
е/обезвреждане
на отпадък с
код и
наименование
070107*
халогенирани
остатъци от
дестилации и
остатъци от
реакция (тежки
фракции) от
метален
резервоар
(вертикален
метален
цилиндър) FA
502-B и
метален
резервоар FA
501B(хоризонтале
н метален
цилиндър),
находящи се в

покана

за подаване
на оферти20.08.2013
г. до 17:30
часа

16.09.2013
15:30 часа

г.-

разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Прекратяване
на процедурата,
с решение №
РД-13-771018/01.10.2013 г. ,
поради
несъответствие
на подадените
документи
с
условията
обявени
в
публичната
покана

ПИ
20482.505.534
по КК и КР на
гр.Девня,
Промишлена
зона -юг"
Услуга

„Избор на
предприятие за
предоставяне
на обществена
електронна
съобщителна
услуга чрез
обещствена
мобилна
надземна
мрежа по
стандарта
GSM/UNTS с
анционално
покритие и
осигуряване на
фиксирана
телефонна
услуга, заедно
с определен
пакет от
допълнителни
услуги, вкл.
Получаване и
изпращане на
факсимилни за
телефонни
постове от
собствена
централа на
възложителя“

По реда на
глава
„Осем“ а от
ЗОП, чрез
събиране на
оферти с
публикуване
на публична
покана

Публична
покана изх.
№РД-131200-195
от
09.10.2013г

Прогнозн
а
стойност
30000
лева
Стойност
на
Краен срок договор
за подаване 16747,20
на оферти- лева
18.10.2013
г. до 17:30
часа

45 мобилни
телефонни
номера и
пакетно
предложени
е за
телефонна
централа със
100 канала

Областна
администрация
Варна, гр.
Варна
22.10.2013г.10:00 часа

Обезпечаване
на нуждите на
Областна
администраци
я Варна с
оглед
нормалното
осъществяван
е на
дейността

1.Изготвяне
и
публикуване на
публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,
разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Сключване на
договор
№
29/14.11.2013 г.

Дирекция
АПОФУС

Услуга

Изготвяне на
По реда на Публична
проект на
глава
покана изх.
техническа
„Осем“ а от №РД-13спецификация
ЗОП, чрез
9901-69 от
и финансов
събиране на 19.11.2013г
разчет,
оферти с
представляващ публикуване Краен срок
и част от
на публична за подаване
тръжна
покана
на офертидокументация
28.11.2013
за провеждане
г. до 17:30
на обществена
часа
поръчка за
избор на
изпълнител с
предмет
"Транспортира
не и
екологосъобраз
но третиране
чрез крайно
оползотворяван
е/обезвреждане
на отпадък с
код и
наименование
070107*
халогенирани
остатъци от
дестилации и
остатъци от
реакция (тежки
фракции) от
метален
резервоар
(вертикален
метален

Прогнозн
а
стойност
12500
лева
Стойност
на
договор
12000
лева

1 бр. проект
на
техническа
спецификац
ия и
финансов
разчет

Областна
администрация
Варна, гр.
Варна
03.12.2013г.10:00 часа

Изпълнение
на заповед №
402/24.04.201
3 г. на
министъра на
околната
среда и
водите

1.Изготвяне
и
публикуване на
публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,
разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Сключване на
договор
№
31/09.12.2013 г.

Дирекция
АПОФУС

цилиндър) FA
502-B и
метален
резервоар FA
501B(хоризонтале
н метален
цилиндър),
находящи се в
ПИ
20482.505.534
по КК и КР на
гр.Девня,
Промишлена
зона -юг"
Услуга

„Денонощна
охрана със
сигналноохранителна
техника на
обекти в
Областна
администрация
Варна“

По реда на
глава
„Осем“ а от
ЗОП, чрез
събиране на
оферти с
публикуване
на публична
покана

Публична
покана изх.
№РД-131200-294
от
20.12.2013г
Краен срок
за подаване
на оферти27.12.2013
г. до 12:00
часа

Прогнозн
а
стойност
2260 лева
Стойност
на
договор
1500 лева

3 бр.
помещения в
сградите на
Областна
администрац
ия Варна

Областна
администрация
Варна, гр.
Варна
30.12.2013г.09:30 часа

Обезпечаване
на нуждите от
охрана на
обекти в
основната и
спомагателни
те сгради на
Областна
администраци
я Варна

1.Изготвяне
и
публикуване на
публична покана
по образец;
2.Определяне на
длъжностни
лица
за
получаване,
разглеждане
и
оценка
на
офертите;
3. Сключване на
договор
№
39/30.12.2013 г.

Дирекция
АПОФУС

