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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 1266

Поделение: ________

Изходящ номер: ОП-7001-7 от дата 29/10/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Район "Нови Искър"-СО

Адрес
ул. "Искърско дефиле" №123

Град Пощенски код Държава
Нови Искър 1281 Р България

За контакти Телефон
отдел "ИИБЕ" 02 9917278

Лице за контакти
инж.Теодора Янакиева

Електронна поща Факс
info@novi-iskar.bg 02 9917623

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
www.novi-iskar.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
www.novi-iskar.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност
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Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Актуализация на идеен проект ВиК мрежи на селата Чепинци, 

Негован и Световрачене и пречистване на отпадъчните води“

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No 12

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

с.Чепинци, 

с.Негован, 

с.Световрачане, СО - 

Район "Нови Искър"

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Обект на настоящата разработка е „Актуализация на идеен проект 

ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене и 

пречистване на отпадъчните води“. 

“Актуализация на идеен проект ВиК мрежи на селата Чепинци, 

Негован и Световрачене и пречистване на отпадъчните води” трябва 

да бъде съобразена с прединвестиционно проучване „Изготвяне на 

вариантни решения на Прединвестиционно проучване (ПИП) „ВиК 

мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене и пречистване на 

отпадъчните води”.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71800000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Изпълнителят следва да актуализира одобрените идейни проекти, 

като:

І. Идейният проект да се допълни в зависимост от одобрената и 

приета на ЕТИС алтернатива за пречистване на отпадъчните води от 

селищата в проект „Изготвяне на вариантни решения на 

Прединвестиционно проучване (ПИП) „ВиК мрежи на селата Чепинци, 

Негован и Световрачене и пречистване на отпадъчните води”, като 

се разработят подвариантни решения по отношение на вида на 

канализационните мрежи технологичните схеми и окомплектоване на 

площадките на ПСОВ и/или помпените станции 

ІІ. Представените решения в одобрения идеен проект да се 

оптимизират, да допълнят при необходимост с нови вариантни 

решения, като целта е намаляване себестойността на проекта;

III. Да се въведе етапност на изпълнение за канализационната 

УНП: 5af45cf4-1f6a-4f71-aedb-7d745876fcd4 3



Партида: 1266 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

мрежа за всяко от населените места и съответно за отвеждане и 

пречистване на водите. 

IV.За съпътстващите водопроводи, съобразно състоянието им и 

етапността на изграждане на канализацията да се предвиди 

рехабилитация или реконструкция.

V. Идейния проект да е в обем и съдържание, съгласно 

изискванията на „Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти” към Закона за 

устройство на територията. Основни изисквания към актуализацията 

на идейния проект:

•Да се оптимизират вариантните решения за селищните 

канализационните системи на всяко едно от населените места, 

както и проектните решения за отвеждане  и пречистване.на 

отпадъчните води;

•Преглед на решенията по част „Водоснабдяване“ и обследване на 

възможността за намаляване на финансовия резултат.;

•Да изготви технико - икономическа обосновка за всеки един 

вариант, който да послужи за определяне на икономическата 

целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително 

намерение, в т. ч. за избор на подходящ негов вариант;

•Постигане на ефективност по отношение на общите разходи 

(капитални и експлоатационни);

•Постигане на енергоефективни мерки при строителството и 

експлоатацията;

•Технологичните решения на канализационната и водопроводна мрежа 

трябва да съответства на най-добрите налични технологии;

•Предвиждане на експлоатационен срок на канализационната мрежа 

от минимум 50 г. относно осигуряване на дълготрайност на 

конструкциите на съоръженията, като се отчитат бъдещите 

разширения и промени;

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 91600.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  120  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие в процедурата е на стойност 

910,00лв. /деветстотин и десет лева и  00 стотинки/ 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Бюджета на Столична община

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 

участват като подават оферти всички български и чуждестранни 

физически и/или юридически лица, включително техни обединения, 

които отгоравят на изискванията, посочени в Закона за 

обществените поръчки и обявените от Възложителя в настоящите 

указания и документацията за участие.

1.2. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от 

участие в процедурата участник, който е:

1.2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 

за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от 

Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 

Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 

Наказателния кодекс;

e) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс- при възлагане 

на обществени поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП;

1.2.2. обявен в несъстоятелност;

1.2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
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Съгласно чл. 47, ал. 2 и 3 от ЗОП, възложителят отстранява от 

участие в процедурата участник, който:

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност 

е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 

дейността си;

- е лишен от правото да упражнява определена професия или 

дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението;

- е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 

обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на 

информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 

доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Забележка: изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от 

ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се 

прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 

89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския 

закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 

141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, 

ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за 

лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 

4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните 

лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има 

такива.

1.3.Не могат да участват в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участници:

1.3.1.при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица 

с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация;

1.3.2.които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на и

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  
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приложимо):

-  Заверени копия от годишните 

счетоводни баланси и отчети за 

приходи и разходи за последните 

3 години /2010, 2011 и 2012 г./ 

оформени съгласно ЗС или 

националното законодателство;

Копие от валидна 

застрахователна полица за 

професионална отговорност в 

проектирането към датата на 

провеждане на процедурата.

Декларация, подписана от 

представляващия участника, със 

задължението за осигуряване на 

такава застраховка за целия 

срок на договора (ако 

действащата оферта не покрива 

срока на договора).

1.1Минимални изисквания:

а) Общо за последните 3 години 

(2010, 2011 и 2012) участникът 

да е реализирал оборот от 

подобни дейности  не по-малко 

от 300 000лв. /триста хиляди 

лева/ без ДДС.

б)Участникът трябва да 

притежава валидна застраховка 

за професионална отговорност в 

областта на проектирането.

в) Декларация, подписана от 

представляващия участника, със 

задължението за осигуряване на 

такава застраховка за 

професионална отговорност за 

целия срок на договора (ако 

действащата оферта не покрива 

срока на договора);

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

а)Справка-декларация на 

основните договори за 

проектиране, сходни на тези, 

които са предмет на поръчката, 

изпълнени през последните 3 

(три) години –2010, 2011, 2012 

г. (попълва се образец № 10), 

към която справка-декларация се 

прилагат доказателства за 

изпълнение на посочените 

договори: копия от препоръки за 

добро изпълнение, издадени на 

участника, които съдържат най-

малко идентификация на 

възложителя, изпълнителя, 

предмета, техническите 

характеристики, стойността, 

датата и мястото на услугата, 

както и дали тя е изпълнена 

професионално, в срок и в 

съответствие с нормативните 

изисквания; и/или копия от 

договори, които да 

удостоверяват по несъмнен 

начин, че участникът 

действително е изпълнил 

качествено и в срок възложените 

му поръчки. 

б)Сертификат. Всички 

сертификати се предоставят и в 

превод на български език.  

в)Списък на персонал, предвид 

а) Участникът трябва да има 

опит през последните 3 (три) 

години –  2010, 2011 и 2012г., 

при изпълнението на договори 

(самостоятелно или в 

консорциум/обединение), сходни 

с предмета на настоящата 

обществена поръчка.

б)Участникът трябва да 

притежава сертификат за 

внедрени ISO 9001:2008 "Системи 

за управление на качеството” 

или еквивалент.

в) Участникът следва да 

разполага с екип от експерти, 

всички или част от които да 

притежават нужната квалификация 

и правоспособност за 

изработване на необходимите 

части на инвестиционния проект 

по отношение на видовете 

строежи по отделни категории, 

съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, 

както и другите дейности в 

рамките на настоящата поръчка, 

както следва:

1.Ръководител екип от експерти

•Изисквания:

^ да има завършено висше 

образование, магистърска степен 

–  строителен инженер, 

специалност „Водоснабдяване и 
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за изпълнение на поръчката 

(попълва се образец №12), към 

който се прилагат:

- професионални автобиографии 

на предвидените за изпълнението 

на поръчката ръководни  лица, 

придружени от документи, 

доказващи изискуемото 

образование,  професионална 

квалификация и опит (копия от 

дипломи, удостоверения  - съгл. 

чл. 230 от ЗУТ и Закона за 

Камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП), 

сертификати, трудови и служебни 

книжки, договори, референции от 

работодатели/възложители и 

други подходящи документи).

- декларации за ангажираност, 

подписани от предвидените за 

изпълнението на поръчката 

лица/експерти/проектанти 

(попълва се образец №13).

канализация”;

^да има опит в управлението на 

процеса на подготовка и/или 

изпълнение на проекти.

^да има опит като ръководител 

на екип на инвестиционен проект 

в областта на околната среда - 

ВиК сектор. 

2.Проектант Канализационни и 

водоснабдителни мрежи 

•Изисквания:

^да има завършена минимална 

образователна степен "магистър" 

или еквивалентно образование в 

областта на водоснабдяване и 

канализация;

^да притежава опит в изготвяне 

на проекти във фаза идейна 

и/или техническа и/или работна, 

за строителство/реконструкция 

на канализационна мрежа

^да притежава пълна 

проектантска правоспособност 

съгл. чл. 230 от ЗУТ и Закона 

за Камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП).

3.Проектант „Геодезия”

•Изисквания

^да има завършена минимална 

образователна степен "магистър" 

или еквивалентно образование в 

областта на  геодезията;

^да притежава пълна 

проектантска правоспособност 

съгл. чл. 230 от ЗУТ и Закона 

за Камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП).

4.Проектант „Геология и 

хидрогеология”

•Изисквания

^да има завършена минимална 

образователна степен "магистър" 

или еквивалентно образование в 

областта на  геология и 

хидрогеология;

^да притежава пълна 

проектантска правоспособност 

съгл. чл. 230 от ЗУТ и Закона 

за Камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП).

ДРУГИ ЕКСПЕРТИ

Участникът следва да разполага 
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и с квалифициран екип от 

експерти, притежаващи 

квалификация и правоспособност 

да прегледат и преценят 

съществуващите проекти и/или 

изработят всички части на 

инвестиционните проекти за 

видовете строежи по отделни 

категории съгласно чл. 137, ал. 

1 от ЗУТ и да извършат 

техническия контрол. 

Всички експерти следва да са 

независими и да не са в 

конфликти на интереси с 

Възложителя и лицата на 

ръководна длъжност в неговата 

администрация.

Експертите, следва да имат 

квалификация и правоспособност 

в следните специалности:

•архитектура;

•промишлено и гражданско 

строителство, строителство на 

сгради и съоръжения;

•пътно строителство

•ВиК

•електроинженер;

•КИП и А -"Контролно 

измервателни прибори и 

автоматика";

•отопление, вентилация и 

климатизация /ОВК/;

•Други, във връзка с 

изработването на съответните 

части на инвестиционния  

проект.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

1 Цена 60

2 Срок за изпълнение 40

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
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ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 20/11/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): 60   Валута: BGN

Условия и начин за плащане:
на касата на район „Нови Искър” или на следната банкова сметка: 

IBAN: BG72SOMB91303124904501, BIC: SOMBBGSF, обслужваща банка, 

Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, ул. Денкоглу” № 28.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 27/11/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 28/11/2013 дд/мм/гггг Час: 14:00

Място (когато е приложимо): Ритуална зала, СО-Район "Нови Искър", ул. "Искърско  

дефиле" №123, гр.Нови Искър

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел.
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
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Съгласно чл.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 29/10/2013 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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