Реп
публика България
Б
я
РАЙОН
НЕН СЪД
Д БОТЕВГ
ГРАД
З А П О В Е Д
№ РД-12 – 349
гр. Ботеввград, 13 деекември 2018г.
ИЛИЯН
НА ЦВЕТКОВА-Адм
министратиивен ръкководител-п
председател
ел на РС
С-Ботевграад в
изпълнени
ие правомоощията по чл.80
ч
от Заакона за съ
ъдебната вл
ласт, необхходимосттаа от доставка на
тонер касеети за прин
нтерите в РС-Ботевгр
Р
рад за 2019
9 год. и във
в връзка с оорганизаци
ията на работата
в съда

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се прроведе процедура за събиране на оферти
и с предметт: „Избор на доставчик на тонер
т
касети заа принтери
ите в Райо
онен съд-Бо
Ботевград”
”.
1/ Изискввания : Досставката ще
щ бъде за ссрок до 31.12.2019г. Срокът за изпълнени
ие на доставвката
е 24 (дваддесет и чети
ири) часа от
о даване н а заявка. Доставката
Д
да е на мяссто–в сград
дата на Рай
йонен
съд-Ботевград, ул.„С
Свобода” №3
№ Б.
2/ Изпъллнителят наа доставката да бъдее избран въ
ъз основа на
н оценка на оферти
ите по криттерия
“най-нискка цена и иккономическ
ки изгоднаа”.
ОПРЕДЕ
ЕЛЯМ коми
исия в състтав:
Председаател: Петя СТОЯНОВ
ВА – съдияя
Член
нове: Стани
ислав Йотов – системеен админисстратор
Петърр Петров – управител сграда, той
й и огняр
Галин
на Василеваа – админиистративен секретар
Димиттрина Върб
банова-гл. счетоводиттел
ВЪЗЛАГ
ГАМ на Станислав
С
Йотов – ссистемен администра
а
атор, в каачеството си на члеен на
Комисията, в срок до 17:00 часса на 17.122.2018 г. даа събере нееобходимияя брой офеерти за досттавка
на тонер ккасети за наличните
н
видове
в
приинтери в РС
С-Ботевграад: HP P20555, HP M2727 Lexmaark E350D и Brrother MFC-L 5700DN
N и DELL 17720.
ВЪЗЛАГ
ГАМ на коомисията след
с
изтиччане срокаа за прием
мане на оф
фертите даа се съберре на
18.12.20188г. и отвоори, разглееда, оцении и класир
ра постъпи
илите офер
ерти, съглаасно посоч
чения
критерии.
След при
иключване на работатта си Комиисията да отрази
о
резу
ултатите в протокол и го предсстави,
заедно с докумен
нтацията на
н Админнистративн
ния ръков
водител-прредседател на съдаа, за
утвърждавване.
ОПРЕДЕ
ЕЛЯМ на Комисията
К
срок
с
за преедставяне на
н протокол
ла - 18.12.22018г.
Настоящ
щата заповед
д да се връчи на лицаата от коми
исията за св
ведение и иизпълнениее.
ИЛИЯН
НА ЦВЕТК
КОВА: /п/
Админисстративен ръководит
тел председа
ател на Рай
йонен съд – Ботевгра
ад
_____________________________
____________________
__________
____________________
______________
Екземпляр
р от настоящата запов
вед е връчен
н на ______
___________
____ г.
Съдия Пеття Стоянов
ва: /п/
Сист.адми
инистратор--Станислав
в Йотов: /п//
Управител
л сграда-Пеетър Петров: /п /

Адм
министрати
ивен секреттар-Галина
а Василева: /п/
Гл. счетоводи
ител-Димиттрина Върб
банова: /п/

РЕПУБЛ
ЛИКА БЪЛ
ЛГАРИЯ

РАЙ
ЙОНЕН СЪД БО
ОТЕВГР
РАД
З А П О В Е Д
№ РД-12 –350
–
гр. Ботевгград, 13 деккември 201
18г.
ИЛИЯН
НА ЦВЕТК
КОВА-Адм
министратиивен ръко
оводител-пр
редседателл на РС Ботевград
д, в
изпълнени
ие правомоощията по чл.80 от ЗЗакона за съдебната
с
власт,
в
необбходимосттта от достаавка
на канцелларски матеериали за нуждите нна съда преез 2019 год
д.и във връъзка с оргаанизациятаа на
работата в съда

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се п
на
проведе прроцедура за
з събиранне на офеерти с предмет: „И
Избор на доставчик
д
канцеларсски материали за нуждите
ну
нна Районен съд-Бот
тевград пррез 2019г. по следниите
обособении позиции: Позиция №1
№ – Достаавка на ксерокс харт
тия и факсс хартия; Позиция
П
№ –
№2
Доставка на папки и класьори
и; Позицияя №3 – Доставка на пликове заа писма; Позиция
П
№ –
№4
Доставка на други канцеларски
к
и материалли (кламери, коректор
ори, лепила,, телбод и др.)”.
Изискваания : Досттавката щее бъде за сррок до 31.12.2019г. Срокът
С
за иззпълнение на доставкката
е 24 (дваддесет и чети
ири) часа от
о даване нна заявка заа канцелар
рски материиали. Досттавката да е на
място–в сгградата на Районен съ
ъд-Ботевгррад, ул.„Сво
обода” №3 Б.
Изпълни
ителят на доставката
д
да бъде иизбран въз основа наа оценка наа офертитее по критеерия
“най-ниск
ка цена”.
Събиран
нето, разгллеждането и оценкатта на офер
ртите ВЪЗЛ
ЛАГАМ нна следнитее длъжносстни
лица от Раайонен съд-Ботевград
д:
Председдател: Петяя СТОЯНО
ОВА – съдиия
Члеенове: Гали
ина Василевва – админнистративен
н секретар
Стан
нислав Йото
ов – систем
мен админи
истратор
Петъ
ър Петров - Управитеел сграда, той
т и огняр
р
Дими
итрина Вър
рбанова-гл . счетоводи
ител
д-Ботевград
д от 08:00 ччаса до 17:00 часа вссеки
Офертитте за участие се представят в Раайонен съд
работен деен до 17.122.2018 г.
След изтичане сроока за при
иемане на офертите, Комисиятаа да се съъбере на 18.12.2018 г.
г и
ира постъппилите офер
рти, съглассно посоченния критер
рии.
отвори, раазгледа, оцеени и класи
След при
иключванее на работатта си Комиисията да отрази
о
резултатите в ппротокол и го предстаави,
заедно с документтацията на
н Админнистративни
ия ръково
одител-преедседател на съда, за
утвърждавване.
ОПРЕДЕ
ЕЛЯМ на Комисията
К
срок за преедставяне на
н протокола - 18.12.22018 г.
Настоящ
щата заповеед да се връ
ъчи на длъж
жностните лица за сведение и иззпълнение.
ИЛИЯН
НА ЦВЕТК
КОВА: /п/
Админисстративен ръководит
тел председа
ател на Рай
йонен съд – Ботевгра
ад
_____________________________
____________________
__________
____________________
___________
Екземпляр
р от настоящата запов
вед е връчен
н на ______
___________
____ г.
Съдия Пеття Стоянов
ва: /п/
Сист.адми
инистратор--Станислав
в Йотов: /п//
Управител
л сграда-Пеетър Петров: /п /

Адм
министрати
ивен секреттар-Галина
а Василева: /п/
Гл. счетоводи
ител-Димиттрина Върб
банова: /п/

