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Партида; ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http: //simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива aoi4/24/EC / ЗОП

Ц  Проект на обявление 
[^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН____________________
I.i) Наименование и адреси i (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)__________________
Официално наименование;
Специализирани болници за рехабилитация - 
Национален комплекс ЕАД

Национален регистрационен номер: ^
130344823

Пощенски адрес:
бул. Васил Левски № 54
Град:
гр.София

код NUTS:
BG

Пощенски код: 
1142

Държава:
BG

Лице за контакт: 
Роман Рай чев

Телефон:
+359 29885905

Електронна поща:
s b r n k 0 r e h a b i l i t a t i o n . bg

Факс:
+ 359 29876121

Интернет адрес/и 
Основен адрес CURLJ: 
h t t p : / / n k r e h a b i l i t a t i o n , b g  
Адрес на профила на купувача (URL);
h t t p : / / n k r e h a b i l i t a t i o n . b g / p r o f i l - n a - k u p u v a c h a

1.2) Съвместно възлагане
[^Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

ППоръчката се възлага от централен орган за покупки______________________________________________

1.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
http://nkrehabilitatioii.bg/profil-na-kupuvacha

ПДостъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

^Горепосоченото/ите място/места за контакт 
□ д р у г  адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
□електронно посредством: (URL)
^горепосоченото/ите място/места за контакт 
Г~]до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
□  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)___________________

1.4) Вид на възлагащия орган
□Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

□Национална или федерална агенция/слуясба

□  Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба______

^Публичноправна организация

□Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р уг  тип:____________________

1.5) Основна дейност
□О бщ и  обществени услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места 

__ за отдих и култура_____________________________

УНП: cdae0f37.39fi-4191-a7fc-d6^13f54eccf

http://nkrehabilitation,bg
http://nkrehabilitatioii.bg/profil-na-kupuvacha


Парпша; ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

I [Отбрана
П  обществен ред и безопасност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности
1$̂  Здравеопазване________________________

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание 
□образование
□Д руга  дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.i) Обхват на обществената поръчка

П.1,1) Наименование:
"Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на 
болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД 
Референтен номер: ̂__________________________________

'Специализирани

11,1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код:  ̂^

15000000

II.1.3) Вид на поръчка
I IСтроителство__________ ^Доставки I [Услуги

П.1,4) Кратко описание:
"Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на 
болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД

'"Специализирани

II.1.5) Прогнозна обща стойност:^
Стойност, без да се включва ДДС: 97 2 9328 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)

П.1.6) Разделяне на обособени позиции
Р1астоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

□ Д а  
IS Pie

Оферти могат да бъдат подавани за
□  всички обособени позиции 
□максимален брой обособени позиции:
□  само една обособена позиция

I IМаксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:________________________________________________________

РАЗДЕЛ II.а) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание ^

II.2.1) Наименование: ^
Обособена позиция № :
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ^
Основен CPV код:  ̂ 15000000
Допълнителен CPV код:  ̂ ^

II.2,з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
филиал Баните, Смолянско;Кюстендил; Момин проход ; Баня,
Карловско;Павел баня ; Велинград ; Поморие; Овча могила ; Сандански;
Хисар ; Наречен;Вършец;Банкя,
код NUTS:i ВОз
код NUTS:i BG32
код NUTS: 1 BG34
код NUTS: 1 BG41
код NUTS: 1 BG42

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на: 9 729 328 лв 
{девет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди триста двадесет и 
осем лева ) без ДДС.Доставянето на продуктите, предмет на поръчката,

УНП : cdae0O7-j9f5H151-a7fc-d6413f54eecf
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се извършва както следва, ежедневно за хляб и закуски и за всички 
останали продукти два пъти седмично. Количествата на хранителните 
продукти по видове са ориентировъчни в зависимост от потребностите на 
Възложителя. Доставките ще се извършват само с предварителна заявка от 
страна на Възложителя/ упълномощени представители.Количествата и 
видовете хранителни продукти са описани в документацията за участие.
II. 2,5) Критерии за възлагане
^  Критериите по-долу

^  Критерий за качество -  Име: / Тежест:  ̂  ̂ 2q

1 Технически решения по управлението на изпълнението 40 
на поръчката

П  Критерий, свързан с разходи -  Име; / Тежест; i 
^  Цена-Тежест: 21

60
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка___________________________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 2 9328 Валутд: BGN
(за рамкови споразумения luiu динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)__________________________________________________
П.2,7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: ___________
или
Начална дата:___________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг______________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

Д аП  Не|

П.г.д) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:___________
или Предвиден минимален брой;___________ / Максимален брой: 2 _______ __

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________ Да □  Не 1̂
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Нс iEi

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог_______________________________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта;

Д аП  Нс|

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: cdae0D7-39f5^191-H7fc-U6413f5'leecf
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.i) Условия за участие____________________________________
III.i.i) Годност за упражняване на професионалната дейност, в1«люч:ително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът следва да разполага с обект за търговия/производство на 
храни, регистриран от Българската агенция по безопасност на храните 
(БАБХ), съгласно чл. 12 от Закона за храните, с обхват съответстващ на 
обекта на обществената поръчка,
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Ц  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, 
включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три 
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден 
или е започнал дейността си, на стойност не по-малка от двукратния 
размер от прогнозната стойност на обществената поръчка.
2. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между 
определени активи и пасиви, както следва:
2.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) минимум 1,5 
Участниците следва да са постигнали положително съотношение между 
определени активи и пасиви, а именно - между текущите активи и текущите 
задължения за последната отчетна година {2015 г.).
Коефициентът на обща ликвидност се изчислява по Методиката към чл. 61, 
ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения 
между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 
ППЗОП въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 
декември на последната финансова година (2015 г.).
Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви и 
минимално допустимите стойности на това съотношение, над които се 
приема, че кандидатът или участникът отговаря на изискването по чл. 61,
ал. 1, т. 3 ЗОП, са както следва;
Текущи активи (ТА)
Кол = --------------------------------
Текущи задължения (ТЗ) 
където:
Кол е коефициентът на обща ликвидност (минимална стойност: 1.5);
Текущи активи (ТА) - сумата на текущите активи
(краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел да бъдат 
използвани или реализирани в срок от една и над една година съобразно 
оперативния цикъл на предприятието
Текущи задължения (ТЗ) - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); 
всички задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една 
година.
ТА и ТЗ се определят по реда съответно нат. 1.1.1 и т. 1.1.2 от 
Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на ьлинимални
допустими съотношения между определени активи и пасиви. Приложение № 2 
към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.
2.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл) минимум 1
Този показател изразява непосредствената способност на предприятието на 
участника да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните 
краткосрочни активи. Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от 
счетоводния баланс към 31 декември на съответната година (2015) по 
следната формула:
вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства
Кбл = -------------------------------------------------------
Текущи задължения (ТЗ) 
където:

УНП: с(1ае0В7-ЗУВ-4191-а7Гс-й6413В4еесГ
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Кбл е коефициентът на обща ликвидност (минимална стойност: 1);
Вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства - сумата на всички 
вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства в каси и банкови 
сметки
придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и 
над една година
съобразно оперативния цикъл на предприятието 1.
ТЗ - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, 
които следва
да бъдат погасени в срок до една година.
Вземанията, краткосрочните инвестиции, паричните средства и текущите 
задължения се определят по реда съответно на т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 
1.2.4 от Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на 
минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, 
Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците 
се представят един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато 
публикуването им се изисква;
4. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката.
Или друг документ, приет от Възложителя за подходящ, ако учасъникът не 
може да представи документите по т,1-4 по основателна причина 
Изисквано минимално/ни ниво/а: ^
Минимално изискване по т. 1.:Участникът следва да има реализиран 
минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за 
последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на 
която е учреден или е започнал дейността си, на стойност не по-малка от 
двукратния размер от прогнозната стойност на обществената поръчка 
Минимално изискване по т. 2.1.:
Кол на стойност - минимум 1.5, изчислен по посочената по-горе формула. 
Минимално изискване по т. 2.2.:
Кбл на стойност - минимум 1, изчислен по посочената по-горе формула.
III. 1.3) Техничес1си и професионални възможности
I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1, Участникът трябва да притежава обект, регистриран по чл. 12 от ЗХ за
търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, с 
обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на 
поръчката, издадено от съответната ОДБХ. При участник обединение на 
физически и/ или юридически лица всяко физическо/ юридическо лице, 
включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е 
необходима посочената регистрация, следва да притежава удостоверение за 
регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия на едро с храни 
от животински и от неживотински произход, включващо всички групи храни 
от предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ. Националните 
регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и 
се публикуват в Интернет (чл. 14 ал. 3 от Закона за храните).За целта 
участникът следва да е в състояние да представя декларация-описание на 
обекта/обектите, регистрирани по чл. 12 ЗХ, от които се извършва 
дейността, както и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за 
търговия на едро, с обхват, съответстващ на поръчката, на името на 
участника.
2. Участникът трябва да има внедрени от акредитиран орган:
2.1 Система за управление на качество по стандарт ISO 9001: 2008 или 
еквивалентна. Участникът следва да е в състояние да представи заверено 
копие от сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалентен с обхват 
индентичен на предмета на поръчката -доставка на хранителни продукти

УНП: cdae0G7-39f5-4l9l-a7fc-d64l3f54eecf
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2.2 Система за управление на безопасността на храните по стандарт ISO 
22000: 2005 или еквивалентна.Участникът следва да е в състояние да 
представи заверено копие от сертификат ISO 22000: 2005 или 
еквивалентен с обхват идентичен на предмета на поръчката -доставка на 
хранителни продукти .
3. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 /три/ години, 
считано от датата на подаване на офертата.Участникът следва да е в 
състояние да представи списък на доставките или услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка или услуга, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка.
4. Участникът да разполага с транспортни средства за превоз на 
хранителните продукти, обект на доставка. Участникът следва да е в 
състояние да представи декларация за инструментите, съоръженията и 
техническото оборудване, които 1це бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката, в която следва да се опишат транспортните средства, както и 
номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ, когато е 
приложимо В случай, че транспортните средства не са собствени, се 
представя доказателство, че участникът ще разполага с тях за срока на 
договора за обществена поръчка.
5. Всеки участник следва да разполага с персонал с определена 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Участникът 
следва да е в състояние да представи списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на 
лицата
Изисквано минимално/ни ниво/а: ^
1. Участниците следва да разполагат с обект за търговия на едро с всички
хранителни продукти, обект на поръчката за която участва, регистриран 
по реда на чл. 12 от ЗХ
2. Участниците следва да разполагат с внедрена и сертифицирана система 
за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с 
обхват, съответстващ на предмета на поръчката и внедрена и 
сертифицирана система за управление безопасност на храните съгласно 
стандарат ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват, съответстващ на 
предмета на поръчката, като посочените системи или еквивалентни следва 
да са въведни и сертифицирани в обекта, от който ще се извършват 
доставките
3. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) доставка, индентична 
или сходна с предмета и обема на поръчката.Доставка, която е 
индентична или сходна с предмета и обема на поръчката е доставка на 
хранителни стоки на едро.
4. Участниците да разполагат с минимум 12 специализирани транспортни 
средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. 
Транспортните средства предвидени от учасника за доставка на продукти 
от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 
246 ЗВМД
5. Участниците да разполагат с минимум 12 /дванадесет/ шофьора, 
притежаващи свидетелства за управление на МПС, даващи им право да 
управляват декларираните транспортни средства. Броят МПС от дадена 
категория трябва да съответства на броя на шофьорите, разполагащи с 
правоспособност да ги управляват
111.1,5) Информация относно запазени поръчки ^
ЦПоръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

Г~| Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места______________________________________________

III.2) Условия във връзка с поръчката ^
111,2,1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

УНП: cdae0f;7-39f5-4igi-a7md641jf5-1eecf



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 1)

□Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или админиогративна разпоредба:

Ш.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят 
отстранява от участие участник, за когото са на лице основанията по чл. 
54, ал. 1, по чл. 55, ал.1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от 
ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС. Възложителят 
няма да отстрани от процедурата участник на основание чл.55,ал.1,т.1 от 
ЗОП , ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 
състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила 
за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е 
установен,
При подписване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % от 
стойността на договора.
II1.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката
□  Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката_________ ________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. i) Описание
rv.i.i) Вид процедура
^Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
I [Ускорена процедура 

Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□  Публично ст>стезание_________________

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

□  Рамково споразумение с един оператор 
I [Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение:
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

□Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения — обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV.t.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
1га договарянето или на диалога
□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 

или на договаряните оферти___________________________________________________________________________

rV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
j I Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори______________________________________________________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□ Щ е  се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:
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rv.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки 
(СРА)___________________________________________________________

Д аП  Не

ГУ.2) Административна информация
rv.a.i) Предишна публикация относно тази процедура ^
Номер на обявлението в ОБ на ЕС: []0 [][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следншпе: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
кипувача)________________________________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27.12.2016 дд/мм/птг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати □

дд/мм/гггг_______________________________________________
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

I [Английски 
^Български 
I [Гръцки 
□Датски 
П  Естонски

I [Ирландски 
I i Испански 
□  Италиански 
j [Латвийски 
□Литовски

□  Малтийски
□  Немски
□  Нидерландски 
□Полски
□  Португалски

□  Румънски
□  Словашки
□  Словенски 
□Унгарски
□  Фински

□  Френски 
□Хърватски 
□Чеш ки
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:________дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Местно време: ю:оо
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.12.2016 дд/мм/гггг
Място: гр.София , бул.Васил Левски №54
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при 
отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител. В случай, 
че не присъства при отваряне на офертите лицето, което по 
законуправлява или представлява участника, е необходимо представителят 
на кандидата да удостовери представителната си власт с изрично 
нотариално заверено пълномощно, което се представя на комисията

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.i) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Д а ^  Не|

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  ГЦе се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране
I [Ще се приема електронно заплащане_______________

VI.3) Допълнителна информация: ^

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 1 8

Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG
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Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс,bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ^
Официално наименование:

Пощенски адрес;

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2 ____
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Елетсгронна поща; Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 17.11.2016 дд/мм/гггг_______________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
 ̂ в приложимите случаи

о ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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