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О Б Я В Л Е Н И Е  ЗА П О Р Ъ Ч К А  

Директива 2014/24/ЕС  / ЗОП

1роект на обявление 

^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 

отговарят за процедурата)

Официално наименование:

Община Кубрат

Национален регистрационен номер: 2 
0 0 0 5 0 5 8 4 6

Пощенски адрес:

ул . Княз Борис I №1

Град: код N11X5: 

Кубрат ВС324

Пощенски код: Държава: 

7300 ВС

Лице за контакт: 

Ренета Филипова

Телефон:

+359 848- 72020

Електронна поща: 

киЪга^ЪомпваЬ^.Ъд

Факс:

+359 848- 73205

Интернет адрес/и 

Основен адрес (1ШЬ): 

ш и .  киЬга!:. Ъд

Адрес на профила на купувача (ЧКЬ):
ЬЬЪр : / /угьт . киЬга1: . Ь д /Ь д /р г о ^ И е /Ь и у е г р г о ^ 1 1 е _ 2:ор2 016 . рйр_____________________

1.2 ) Съвместно възлагане

^Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално 

законодателство в сферата на обществените поръчки:

~~1 Поръчката се възлага от централен орган за покупки___________________________________________

1.3) Комуникация________________________________________________

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

достъп на: (1ТКЬ)
ЬКр://ту\\^киЪга1:.Ъ8/Ъ§/ргой1е/Ъиуегргой1е_гор201б.рЬр 

I |Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация

може да се получи на: (1ЖЬ)___________________________________________________________________________

Допълнителна информация може да бъде получена от 

ЕЗ Горепосоченото/ите място/места за контакт

Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)_____________________________________________________________ __

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

Целектронно посредством: (1ШЬ)

^горепосоченото/ите място/места за контакт

П до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)____________________________________ ___________
|%1 Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

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

Ъ-Ь-Ьр : / / н ш .  киЬга1;. Ъ д / Ъ д / рго И И е /Ь и у е г р г о  Л 1 е _г о р 2 0 1 6  . рЬр_____________________

1.4) В и д  на възлагащия орган

^Министерство или всякакъв друг национален | |Публичноправна организация 

или федерален орган, включително техни 

регионални или местни подразделения 

^]Национална или федерална агенция/служба Г~1 Европейска институция/агенция или
международна организация

^Регионален или местен орган Щ)ДРУГ тип:____________________

~~] Регионална или местна агенция/служба______________________________________________________________

1.5) Основна дейност

^О б щ и  обществени услуги []]Настаняване/жилищно строителство и места 

___________________________ __________________за отдих и култура ________

УНП: 6мШ5<18-Ъ2аЗ-402е-Ъ367-0506ае78790



Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

□Отбрана ПСоциална закрила

□Обществен ред и безопасност □Отдих, култура и вероизповедание

Г~|Околна среда □Образование

□  Икономически и финансови дейности □  Друга дейност:------------

|~~|Здравеопазване_____________________________________________________________________________________ -—

РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка____________________________ _____________________ ___________

11.1.1) Наименование:
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА 

"ТЕХНИЧЕСКА" ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩ НА КУБРАТ"

Референтен номер: 2___________________________________ ________________________________________ _________

II. 1.2) Основен СРУ код: 71200000

Допълнителен СРУ код: 1 2_____________________________________ ___________ ________________________ _

II. 1.3) Вид на поръчка
I |Строителство__________ | [Доставки_______________[^Услуги__________________________________________

II.1.4) Кратко описание:
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 

ВЪВ ФАЗА «ТЕХНИЧЕСКА» ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КУБРАТ, 

ОБЩ. РАЗГРАД" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 

2014 - 2020  Г . Изготвяне на технически проекти и упражняване на 

авторски надзор съгласно ЗУТ съгласно техническото задание.______________ _

П.1.5) Прогнозна обща етойноет:2

Стойност, без да се включва ДДС: 90000 Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки — прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)_____________________________________ _________________________________ _____________

11.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

□Да
^ Н е

Оферти могат да бъдат подавани за

□  всички обособени позиции 

| | максимален брой обособени позиции:

□само една обособена позиция 

□Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:

I | Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:___________________________________________________________

РАЗДЕЛ 11.2) Описание /  обособена позиция
11.2 ) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция № :
2

II.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 71200000

Допълнителен СРУ код: 1 2

Н.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Община Кубрат, обл. Разград

код N1115:1 ВС,324

II.а.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 

изисквания)
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 

ВЪВ ФАЗА «ТЕХНИЧЕСКА» ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КУБРАТ, 

ОБЩ. РАЗГРАД" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ__РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА

УНП: оссШМ8-Ь2аЗ-402е-Ъ367-0506ае78790



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

2014 - 2020  Г.

Заданието обхваща следните подобекти:

Основната цел на проекта е подобряване на физическата среда, 

привлекателността на града и качеството на живот, безопасност на 

средата на обитаване, оптимизиране на комуникационните потоци и 

възможностите за социални контакти, създаване на търговска, 

административна, пешеходна и транспортна достъпност и комфорт в 

населените места на Община Кубрат.

Конкретни цели:
□Проектът има за задача да осигури реализацията на устойчив и 

динамичен градски център на гр .Кубрат чрез създаване на единна система 

от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на 

града, като се запазят и доразвият положителните моменти в изградените 

вече обекти;

□Да отрази всички елементи на действащия план за регулации на 

територията и всички утвърдени преписки за негови изменения до 

настоящия момент;
□Подобряване на жизнената среда, чрез осигуряване на съвременно ниво на 

обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт, 

младежки и детски игри и занимания, социализация на комуникациите в 

обновена и осъвременена централна градска част на гр .Кубрат и централни 

зони в населените места - с.Севар, с.Бисерци и с.Беловец - Община 

Кубрат;
□ Да осигури транспортна достъпност и добра комуникация до всички 

административни, жилищни и търговски обекти;

□Да обедини в общо композиционно решение отделните пространства с цел 

създаването на единна зона за пешеходство, рекреация, социални 

комуникации, детски занимания и игри, пространства за селищни 

мероприятия на открито;

□Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно 

положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда; 

□Подобряване и увеличаване на зелената система в населените места на 

Община Кубрат;
□Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда;

□Създаване на обновена селищната среда, чрез внедряване и реализация 

на иновативни проектнни предложения;

□Да се предложи решение за ремонт и реконструкция на уличните настилки 

и тротоарите на цитираните по-горе улици, с което да се преустанови 

процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, 

равността, отводняването им от повърхностни води и безопасността на 

движение;

□Да предвиди по възможност изпълнението на СМР да се реализира със 

съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира 

качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа; 

□Чрез реализацията на инвестиционните проекти да се осъществи икономия 

на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично и алейно 

осветление;

□Проектното решение следва да осигури изпълнението на СМР, без да се 

нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване и 

разпиляване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на 

проекта;

□Цел на проекта е да се осъществи баланс между частните и обществените 

интереси, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от 

защита на обществения интерес при реализацията на инвестиционните 

проекти;
□Важна цел на стратегическата програма на Община Кубрат е чрез 

изпълнението на такива инвестиционни проекти да се стимулира 

икономическото развитие на Общината при създаване на устойчива програма 

за общностно развитие и напредък с инструментариума на устройственото и 

инвестиционно планиране. __________________________________

II.2.5) Критерии за възлагане

УНП: 6сй4д5(38-Ь2аЗ-402е-Ь367-П506ае7В790



Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Критериите по-долу

|%| Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2°
1 -Показател „Организация на персонала" (ПК)

П  Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°

ЦЗ Цена - Тежест: 21
50

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

документацията на обществената поръчка__________________________________________________________ _

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 0000 Валута: ВСИ

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на т ази обособена позиция)___________________ _____________

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 

система за покупки
Продължителност в месеци:___________ или Продължителност в дни: -------

или

Началнадата:___________ дд/мм/гггг

Крайна дата: 15.09.2020 дд/мм/гггг_________________________________ ___________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а П  Н е  ЕЗ

Описание на подновяванията:

II.2.9) 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:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти___________________

II.2 .и ) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози

ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог_________________________________ __________________________________________________

И .2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЗ Н  е СИ

средства от Европейския съюз 

Идентификация на проекта:
„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КУБРАТ, ОБЩ. РАЗГРАД" ПО 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020  Г.

II.2.14) Допълнителна информация:

Д а Р  Не

Да □  Н с ^

УНГ1: 6сс14с15с18-Ь2аЗ-402е-ЬЗб7-0506ае78790 4



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III■ I) Условия за участие____________________________________________________________________

III. 1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 

изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

111.1.2) Икономическо и финансово състояние

Д  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните три приключили финансови години в зависимост от датата, 

на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участникът 

следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата 

на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 90 

0 0 0 . 0 0  /деветдесет  хиляди/ лева.

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сумата, равна на 

частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, 

попадащи в обхвата на поръчката Дейностите, попадащи в обхвата на 

поръчката са: услуги, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във 

фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или 

обновяване и/или реконструкция на обществени пространства, площади, 

паркове, улици 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.3) Технически и професионални възможности

3 Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните три години от датата на подаване на офертата, 

участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката - минимум 1 /една  /  дейност.

Дейности, сходни с тези на поръчката, са: услуги, свързани с изготвяне 

на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за 

изграждане и/или ремонт и/или обновяване и/или реконструкция на 

обществени пространства, площади, паркове

Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на 

обществената поръчка, екип от експерти:

Ръководител проект - Образование и квалификация: Висше, образователно- 

квалификационна степен "Магистър" в една от следните специалности: 

инженерна, архитектурна или икономическа специалност или еквивалентни и 

мин. 5 години проф. опит;

Ключов експерт 1 : Архитект или еквивалентна специалност, притежаващ 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност и мин. 5 години 

опит в проектирането на обществени сгради;

Ключов експерт 2 : Строителен инженер по „Геодези я" или еквивалентна 

специалност, притежаващ удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност и мин. 3 години проф. опит;

Ключов експерт 3 : строителен инженер по специалност „Транспортно 

строителство" или еквивалентна специалност с квалификация Координатор 

по безопасност и здраве или еквивалентна и мин. 3 години проф. опит

Ключов експерт 4: Електро инженер или еквивалентна, притежаващ 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност и мин. 3 години 

проф. опит;

Ключов експерт 5 : Строителен инженер и/или архитект по Ландшафтна 

архитектура или еквивалентна, притежаващ удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност и мин. 3 години проф. опит;

Специфичен опит: всеки експерт от екипа трябва да е участвал в минимум
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един екип за изготвянето на сходен проект. Под сходен предмет на 

настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изготвяне на 

инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане 

и/или ремонт и/или обновяване и/или реконструкция на обществени 

пространства, площади, паркове, улици

Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно 

стандарта 150 9 0 0 1 :2 0 0 8  или еквивалентен с обхват в областта на 

проектирането или еквивалентно.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Ш .1.5) Информация относно запазени поръчки 2

□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

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

положение
□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 

работни места_____________________________________________________________________________ _______________

111.2 ) Условия във връзка с поръчката 2_____________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

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

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Посочените прогнозни стойности представляват максималния бюджет по 

обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят 

максималния одобрен бюджет на съответната дейност. В цената се включват 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 

описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил 

цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие. 

Възложителят ще заплаща само реално извършените дейности по 

обществената поръчка .____________________________________________ ________________________________

Ш .2 .3 ) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 

поръчката
В! Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

отговаря за изпълнението на поръчката_____________________________________ ___________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.I) Описание___________________________________________________ _______________________________________

IV .1.1) Вид процедура

□Открита процедура 

□Ускорена процедура 

Обосновка:

□Ограничена процедура 

| |Ускорена процедура 

Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Състезателен диалог

□  1 [артньорство за иновации

б^Публично състезание______________________________________________

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 

покупки
□Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

□Рамково споразумение с един оператор

□  Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

□  Гази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

I | Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи___________

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 

четири години:
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IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 

на договарянето или на диалога
I | Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения

или на договаряните оферти__________________________________________ ___________________________ ____

IV .1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 

договаряне)
ПВъзлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните

оферти, без да провежда преговори_________________________________________________ _________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг: ____________________ _______________________

IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (ОРА)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да П  Не ̂  

(ОРА)_______________________________________________________________ _____________________________________

IV.а) Админиетративна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

11омер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/$ [][][]-[][][][][][]

I [омер на обявлението в РОИ:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)______________________________________________________________________ ________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 10.08.2016 дд/мм/гпт Местно време: 17:00

IV.!*.;-}) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 

кандидати 4

дд/мм/гггг_______________________________________ ____________________________ ____________

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

| |Аиглийски 

^Пългарски 

РГръцки 

ПДатски 

~~1 Естонски

| |Ирландски 

ЦИспански 

| | Италиански 

ПЛатвийски

I |Литовски

3] Малтийски

ЦНемски

Г~| И идерландск и

Р  Полски

~~| П ортугалски

3] Румънски 

ЦСловашки
ПСловенски

ЦУнгарски

ПФински

| | Френски

□  X ърватски 

^]Чешки 

Г1 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: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV .2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.08.2016 дд/мм/гггг Местно време: 14:00

Място: сградата на община Кубрат, гр. Кубрат, обл. Разград, ул. Княз Борис I №1 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, 

назначена от Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

Получените оферти се отварят на датата, посочена в обявлението на 

обществената поръчка, на публично заседание, на което могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. __________________________ _

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.!) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка 

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2
Да □  Нс [

VI.2) Информация относно електронното възлагане

□ ш  е се прилага електронно поръчване 

□ Щ е се използва електронно фактуриране 

|Ще се приема електронно заплащане______________________

\Т.,ч) Допълнителна информация: 2
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V I.4) Процедури пи обжалване
“ - ■ ...... !
VI.4 .1 )  Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:

София 1000 ВС
Телефон:

+359 2 9 8840 70

Електронна поща: Факс:

срсайтл-пбсрс. Ъд +359 2 9 8073 15

Интернет адрес (ИКЕ):

Ь^Ър : / / и ш .  срс . Ъд

V I .4 .2 )  Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес

V I .4 .3 )  Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в сроковете по 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:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (1ЖЬ):

VI.д) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 20.07.2016 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
2 в приложимите случаи

ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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