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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00087 Поделение:

Изходящ номер:  от дата:

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 21/03/2018 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 00087-2018-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Столична община Национален регистрационен номер: 000696327

Пощенски адрес: ул. Московска № 33

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: Николай Кошничаров Телефон: +359 29377530

Електронна поща: n.koshnicharov@sofia.bg Факс: +359 29377561

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

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

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?
tenderId=87860&companyId=20779

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.sofia.bg/
https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=87860&companyId=20779
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електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

 

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Рехабилитация на бул. "Първа българска армия" от ул. "Мара
Бунева" до бул. "Илиенци"

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Строителство

II.1.4) Кратко описание:  
Рехабилитация на бул. "Първа българска армия" от ул. "Мара Бунева" до бул.
"Илиенци".

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 
Стойност, без да се включва ДДС: 3000000.00      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)

II.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG411 
Основно място на изпълнение:  
гр. София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Рехабилитация на бул. "Първа българска армия" от бул. "Мара Бунева" до бул.
"Илиенци". Проектът предвижда пълен ремонт на пътното платно, изграждане на нови
тротоари, обновяване на съществуващите зелени площи. 
Общата дължина на участъка е 2 082 метра. 
В проекта е разработена част улично осветление. Предвижда се изграждане на нови
стълбове. Направено е оразмеряване на фундаментите на стълбовете, като са
изчислени на хлъзгане, неравномерно слягане на почвата и преобръщане. При
статистическите изчисления са взети предвид изискванията на Еврокод 7, при което
се комбинират серии от коефиценти – въздействия от различни по вид натоварвания,
почвени параметри, носимоспособност на земната основа при хлъзгане.
Дълготрайността на фундамента е осигурена чрез 5 см защита на армировката от
околната среда в която работи. 
Проектирани са също конзоли от високоякостна стомана съгласно БДС EN 10025:2006 .



23.03.2018 г. Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837074&mode=view 3/9

Конзолите трябва да бъдат обработени антикорозионно чрез горещо поцинковане
съгласно БДС EN ISO 1461:2009. 
Осветеността на улицата е изчислена върху ситуацията на новото пътно
комуникационно решение. Тя ще се осъществява с LED осветителни тела, като е
предвидено изграждане на нова захранваща кабелна мрежа. Захранването на уличното
осветление се осъществява от три нови табла, подменящи съществуващите. 
В проекта е разработена част „Телекомуникации”, която предвижда изграждане на нови
2 броя PVC тръби, разположени в северния тротоар на ул. „Първа българска армия” от
Суходолска река до п.т. 80 и нови два броя PVC тръби, разположени в южния тротоар
на ул. „Първа българска армия”от п.т. 82 до п.т.87. 
Проектът съдържа част „Електроснабдяване”. В тази част е разработено изграждане на
тръбна мрежа за полагане на съществуващите кабели Ср.Н и НН в северния и южния
тротоар на разглеждания участък от ул. „Първа българска армия”. Новата тръбна
мрежа се предвижда да се изпълни с 1% наклон. Разработени са пресичанията на
улицата, някои от които с хоризонтален сондаж под трамвайната линия. 
Проектното решение съдържа още част „Водоснабдяване”, част „Канализация” и част
„Отводняване”. 
Проектът съдържа разработени части Ландшафтна архитектура и Експертна оценка на
растителността.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за
качество: 1 2 20

ДА

Име: срок за изпълнение    Тежест: 10 
Име: оценка по технически показатели К.3 в това число:    Тежест: 30 
Име: К3.1 Технология и организация на изпълнението на
поръчката”    Тежест: 15 
Име: К3.2.Управление на риска    Тежест: 6 
Име: К3.3. Организация на ръководството на обекта    Тежест: 4 
Име: К.3.4 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на
интервенция, при изпълнение на СМР    Тежест: 5 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 3000000.00      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в дни: 180 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.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:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  
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 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) 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:  
Участъкът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на
строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета
категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени. 
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информацията. 
Доказване на изискването става по реда на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП, с представяне на
копие от удостоверение за вписване в ЦПРС за втора група (строежи от транспортната
инфраструктура), трета категория строеж. 
Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ,
удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо или да представи декларация или
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно
съответния национален закон, в случай, че възложителят се възползва от визираната в
чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и
в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши
регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер минимум на 2
000 000 (два милиона) лв.; 
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база
годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум
на 2 000 000 (два милиона) лв. 
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като
лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория. 
Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: 
За установяване съответствието с изискванията по т.1 и т.2 , участникът декларира в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за
подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, като посочва съответната
информация за обстоятелствата. 
Доказателства за изпълнение на изискванията по т.1.: 
- Удостоверения от банки; 
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква; 
- Справка за общия оборот. 
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние
с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 
Доказателства за изпълнение на изискванията по т.2.: 
- Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория; 
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
1. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за
последните 5 години 
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или
организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят
за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството 
3. Участникът следва да прилага система за управление за качество, отговаряща на
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изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна, с обхват, приложим
към предмета на поръчката ; 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
1. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил
строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или
основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в градски
условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изграждане и/или реконструкция и/или
основен ремонт и/или рехабилитация на пътен обект, улица или булевард с дължина не
по-малка от 2000 м в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва част
„Улично осветление” и/или „Електро”. Поне 1 от обектите трябва да включва част
„ВиК”. Поне 1 от обектите трябва да включва част „Ландшафтна архитектура” и/или
„Озеленяване”. 
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой техн. лица и/или организации,
включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на
качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: 
• • Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност
„Транспортно строителство”, профил „Строителство на транспортни съоръжения” или
„Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не
по-малко от 5 г.; 
• инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; 
• инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност
„Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на
транспортни съоръжения” или еквивалент; 
• инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или
еквивалент; 
• електроинженер със степен магистър или еквивалент; 
• инженер “Озеленяване” и/или ландшафтен архитект със степен магистър; 
• строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа
компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на
строителството; 
• инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2
от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи; 
За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо
съвместяване на две позиции. 
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO
9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ строително-монтажни работи. 
4. За доказване на Техническите и професионални способности участниците редставят: 
4.1. Съответствието с изискванията по т. 1 Участникът посочва информацията
необходима да се установи съответствието с изискванията на възложителя в ЕЕДОП, като
посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита в
строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване
на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. 
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1 - Списък на идентичното или
сходно строителство, придружен с Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както
и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 
4.2. Съответствието с изискванията по т.2. Участникът декларира в ЕЕДОП, като
посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-
техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация
и опит на лицата. 
Доказателства за изпълнение на изискванията по т.2. – Списък на технически лица,
включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за
контрола на качеството, лицата, които ще изпълняват строителството с посочено
образование, опит в областта и придобита квалификация. 
Информацията продължава в Раздел VI.3 "Допълнителна информация"

III.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: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  



23.03.2018 г. Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837074&mode=view 6/9

III.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:
ДА

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ 
Обосновка за избор на ускорена процедура:  

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

 
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

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

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:  

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

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:

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

Дата: 02/05/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:  
или Продължителност в месеци: 6

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

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
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Дата: 03/05/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм) 
Място:  
Столична община, ул. "Париж" № 3, зала 109 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение на информацията от Раздел III, 1.3. Технически и професионални
възможности: 
4.3. Съответствието с изискванията по т.3. Участникът декларира в ЕЕДОП, като
посочва съответната инфорамция за обстоятелствата по отноешение на система за
управление на касчеството ISO EN 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват,
включващ изпълнение на СМР. 
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 3.– Копие на сертификат издаден от
акредитирани лица по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията
за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи
за оценяване на съответствието. 
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството. 
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП. 
Допълнителна информация: 
1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване,
посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл. 55, ал. 1,
т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 
2.1. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 
Парична сума; 
Банкова гаранция; 
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. 
Изпълнителят представя задължително и гаранция за авансово предоставени средства в
размер на 100 % от стойността на искания аванс /ако аванса надвишава сумата от 100
000 лв. без ДДС/. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово
плащане. Гаранцията за авансово плащане се освобождава след извършване на първо
междинно плащане с приспаднат целия аванс. 
3. Начин на плащане, съгласно проекта на договор. 
4. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта, участникът само декларира
съответствие с критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване чрез
представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
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Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
5. При разминаване между посочените от участника единичени цени и общата предложена
цена, същият ще бъде отстранен. 
6. Изпълнението на поръчката ще се извършва след осигуряване на финансиране.

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 № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 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:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2018 (дд/мм/гггг)

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

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

http://www.cpc.bg/
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14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


