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Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

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

Официално наименование: АйСиДжиБи АД Национален регистрационен номер: 201383265

Пощенски адрес: ул. Веслец №13

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

Лице за контакт: Димитър Спасов, Златина Русева Телефон: +359 29263803

Електронна поща: office@icgb.eu Факс: +359 29250392

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.icgb.eu

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-
vuzlagane-na-op

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): http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op

Допълнителна информация може да бъде получена от:

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

Горепосоченото/ите място/места за контакт

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.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Производство и доставка на тръби за нуждите на
Междусистемна газова връзка Гърция – България“ Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 44162000      Допълнителен CPV код: 1 2 ME02

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки

II.1.4) Кратко описание:

Поръчката е смесена и включва две групи дейности – 1) производство на линейни
тръби с външно и вътрешно покритие, и 2) доставка на произведените стоки. Поради
това Възложителят поставя специфични изисквания за възможностите на Кандидатите и
за изпълнението на дейностите, свързани както с производството на тръбите и
полагането на вътрешно и външно покритие, така и с доставката. Произведените тръби
следва да бъдат доставени в сроковете и при условията, определени в Договора за
обществена поръчка.

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

Основен CPV код: 1 44162000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG

код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на Република
Гърция и на Република България.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или

указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,

отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)

Поръчката е смесена и включва две групи дейности – 1) производство на линейни
тръби с външно и вътрешно покритие, и 2) доставка на произведените стоки. Поради
това Възложителят поставя специфични изисквания за възможностите на Кандидатите и
за изпълнението на дейностите, свързани както с производството на тръбите и
полагането на вътрешно и външно покритие, така и с доставката. Произведените
тръби следва да бъдат доставени в сроковете и при условията, определени в
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Договора за обществена поръчка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: оценка на техническо предложение    Тежест: 30

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 60000000      Валута: EUR
(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 месеци: 12

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: 5 / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

I. Критерии за оценка на Кандидатите
Критерии за оценка и Показатели
Критерий - Изпълнени дейности за последните 5 (пет) години от датата на подаване
на Заявлението за участие:
Показатели - 1. Pp - производство и доставка на тръби клас L450ME или по-висок за
приложение при тръбопроводи за пренос на петрол и/или природен газ по суша и/или
море с размер DN 650 или по-голям – количество в метри ( изчисляват се по
т.II.1., Формула 1, Таблица 1 към Приложение № 9 от Документацията за участие) и
2. Pc - производство и полагане на външно защитно покритие с три слоя полиетилен
и на вътрешно покритие (грундиране) с използване на епоксид на тръби с размер DN
650 или по-голям – количество в метри (изчисляват се по т. II.2., Формула 2,
Таблица 2към Приложение № 9 от Документацията за участие)
Критерий - Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката:
Показател - 3. Cp - капацитет на производствените линии за производството за 12
месеца на тръби с размер DN 800 или по-голям, клас L450ME или по-висок – в метри
на година (изчисляват се по т. II.3., Формула 3, Таблица 3 в Приложение №9 към
Документацията за участие) и 4. Cc - капацитет на производствените линии за
производството на външно и вътрешно покритие на линейна тръба с размер DN 800 или
по-голям – в метри на година (изчисляват се по т. II.4., Формула 4, Таблица 4 в
Приложение №9 от Документацията за участие)

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:

да
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Идентификация на проекта: За проекта е осигурено безвъзмездното финансиране в размер до
45 милиона евро съгласно Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ

II.2.14) Допълнителна информация:

 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:

не се изисква за конкретната процедура

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:

Кандидатът следва да има минимален общ оборот, равен на двукратния размер на
прогнозната стойност на обществената поръчка.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от
нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на
обществената поръчка(§2, т. 67 от ДР на ЗОП). Дейности, попадащи в обхвата на
обществената поръчка, са производство и доставка на тръби с диаметър минимум DN
650 и производство на външно и вътрешно покритие за тръби с диаметър минимум DN
650.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1.1. Минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2014 г.,
2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която Кандидатът е създаден или е
започнал дейността си - 120 млн. евро
1.2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката , изчислен на
база годишните обороти, в размер на 30 млн. евро.
Кандидатът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел Б, т. 1а) и 2а) от
ЕЕДОП за годишния си оборот за последните три приключили финансови години (2014
г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която Кандидатът е създаден или
е започнал дейността си.
Доказване се извършва с един или няколко от следните документи:
а) удостоверения от банки;
b) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква;
c) справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката.
Когато по основателна причина Кандидатът не е в състояние да представи посочените
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта
на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Кандидатът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел Б, т. 1а) и 2а) от
ЕЕДОП за годишния си оборот за последните три приключили финансови години (2014
г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която Кандидатът е създаден или
е започнал дейността си.

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. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката за последите 5 години от датата на подаване на Заявлението за участие
във връзка с чл. 63, ал. 1, т.1 от ЗОП.
2. Кандидатът следва да разполага със специални средства и съоръжения по чл.63,
ал.1, т. 4 ЗОП.
3. Кандидатът следва да разполага с персонал с определена професионална
компетентност да оперира и обслужва техническите средства и съоръженията във
връзка с чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП.
4. Кандидатът следва да разполага със специални инструменти, съоръжения и
техническото оборудване по чл.63, ал.1, т. 9 ЗОП.
5. Кандидатът трябва да удостовери, че стоките са сертифицирани от акредитирани
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лица за контрол на качеството във връзка с чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП.
6. Кандидатът да прилага да прилага системи за управление на качеството
сертифицирана/и съгласно стандарт ISO ЕN 9001:2008 (или еквивалентeн) във връзка с
чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Мин. изискв. за допустимост по отношение на техн. способн. на Канд. по чл.63,
ал.1, т.1 ЗОП:
Кандидатите доказват изпълнение и успешното завършване на следните дейности за
последните 5 години, от датата на подаване на Заявлението за участие. „Дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ са:
a) производството и доставката на минимум 10 000 тона или 45 000 м. тръби клас на
материала L450ME или еквивалентен или по-висок за приложение при тръбопроводи за
пренос на петрол и/или природен газ по суша и/или море с размери DN 650 или по-
голям, и
b)производството и полагане на външно защитно покритие с три слоя полиетилен и на
вътрешно покритие (грундиране) с използване на епоксид за минимум 10 000 тона или
45 000 м тръби с размери DN 650 или по-голям.
Изискването се удостоверява с док. по чл. 64, ал. 1, т. 2, ЗОП - списък на
доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършените доставки (договори, приемо-предавателни протоколи, референции и др.)
2. Мин. изискв. за допустимост по отношение техн. и проф. способн. на Канд. по
чл.63, ал.1, т. 4 ЗОП:
Кандидатът трябва да разполага с оборудване за провеждане на следните анализи и
изпитания:
- Химически анализ на материала за производство на тръби;
- Механични свойства, в това число твърдост, огъване, дуктилност;
- Хидравлично изпитване;
- Макрографски тест на заварките;
- Интегрирана автоматизирана система за ултразвуков тест на произведените тръби;
- Радиографичен тест на заварките;
- Стендове за визуална проверка;
- Измервателни средства за контрол на диаметъра на тръбите, отклонения от
овалността, дебелина на стената и други необходими.
Кандидатът следва да има налично оборудване и помещения за провеждане на тестовете.
По отношение на мерките за осигуряване на качеството Кандидатът трябва да е
сертифициран да използва API монограм за тръбите, предмет на обществената поръчка,
по отношение на продукти, материал и размер.
Изискването се удостоверява със списък на техническите средства и съоръжения за
осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание
на мерките, използвани от Кандидата за осигуряване на качеството.
3. Мин. изискв. за допустимост по отношение техн. и проф. способн. на Канд. по
чл.63, ал.1, т. 3 ЗОП:
Персонал, квалифициран да оперира и обслужва техническите средства и съоръженията,
изискани в т. 2 по-горе, осигуряващи качество на продукцията, както и всякакъв
допълнителен персонал, ангажиран със системата по управление на качеството на
Кандидата.
4. Мин. изискв. за допустимост по отношение техн. и проф. способн. на Канд. във вр.
с чл.63, ал.1, т. 9 ЗОП:
a)Производствена линия за тръби с размер DN 800 и клас на материала L450ME или по-
висок, с годишен производствен капацитет надвишаващ два пъти предмета на поръчката;
b)За производството на покритие – производствени линии, осигуряващи минимално
производство на количествата по б. а);
c)Складова площ и подемно-транспортна техника, позволяващи съхранение и управление
на складови наличности от минимум 20 000 м. тръби по б. а).
Изискването се удостоверява с декларация за инструментите, съоръженията и
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
5. Мин.изискв. за допустимост на осн. чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП:
Стоките трябва да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството,
удостоверяващи съответствието им със следните спецификации или стандарти (или
еквивалентни):
- ISO 3183; - EN 1594; - DIN 30670; и- EN 10208-2:2009.
Копия на валидни сертификати, удостоверяващи съответствието на стоките със
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съответните спецификации или стандарти.
6. Мин.изискв. за допустимост на осн. чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП:
Кандидатът да прилага системи за управление на качеството сертифицирана/и съгласно
стандарт ISO ЕN 9001:2008(или екв.)удостоверява с копия от валидни сертификати,
удост. съотв.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Списък и кратко описание на правила и критерии:

Кандидатите в процедурата с отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. За
кандидатите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл.
55, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка кандидат, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК за
кандидат, участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен
ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон. Не може да участва в
процедурата лице, за което са налице обстоятелствата по чл.8а от ППЗМИП. Всички
изисквания към кандидатите и заявленията за участие са съгласно документацията за
участие в. Кандидатът има правото да представи доказателства, че е предприел мерки
за доказване на надеждност, въпреки наличието на основание за отстраняване.
Участник с обща предлагана цена над прогнозната стойност на поръчката се
отстранява от участие.

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.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:

Избраният изпълнител на Обществената поръчка следва да представи гаранция,
обезпечаваща изпълнението на договора. Гаранцията следва да е на стойност 5% от
стойността на договора. Гаранциите се представят по една от следните форми:
a) Парична сума;
b) Банкова гаранция;
c) Застраховка, обезпечаваща изпълнението, която покрива отговорността на
Изпълнителя.
Гаранциите по т. а) и b) могат да се предоставят от името на Изпълнителя за сметка
на трето лице - гарант. Участникът, избран за Изпълнител, избира формата на
гаранцията за изпълнение.

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Проектът IGB е обект на безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 45 млн. евро по
Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ).
Плащанията се извършват чрез едно авансово плащане в размер до 15 % и плащания,
основани на напредъка. Условията за плащане са уредени в Проекта на договор -
Приложение №14 към Документацията за участие.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:

не се изисква

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:

Изпълнителят трябва да представи застраховки за рисковете, които възникват във
връзка с изпълнение на обществената поръчка. Покритието на застраховките и условията
по тях са уредени в Проекта на договор - Приложение №14.

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: НЕ

 Раздел IV:Процедура 
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IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Ограничена 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 осем 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.1.6) 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: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

Номер на обявлението в РОП:

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

Дата: 01/02/2018 (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: 01/03/2018 (дд/мм/гггг)   

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

Дата:    Местно време: (чч:мм)

Място:

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 
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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

Заявлението за участие следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени
в Обявлението за Обществената поръчка, както и условията в образците от
Документацията за участие, които са задължителни за Кандидатите и не могат да
бъдат променяни от тях. Заявлението за участие се представя в оригинал на хартиен
носител, както и на електронен носител. Документите, съдържащи се в Заявлението за
участие, се подреждат в папка по реда, по който са изброени в описа на
представените документи по примерен образец в Приложение № 2, и страниците се
номерират. Подписват се на всяка страница от законния представител на Кандидата, а
ако същият е обединение – от определения от съдружниците представляващ, или от
лицето, упълномощено с нотариално заверено пълномощно да представлява Кандидата в
процедурата.
Копията на документите на електронния носител следва да бъдат на български и на
английски език и да са подредени в папки в същата последователност, в която се
представят на хартия. Наименованията на папките и на файловете трябва да указват
тяхното съдържание. Файловете трябва да бъдат във формат, позволяващ пълно
текстово търсене и копиране на части от съдържанието с оглед улесняване работата
на Комисията. В случай на несъответствие между текстовете на хартия и в
електронното копие, за водещ се приема хартиеният вид на документа. Заявленията за
участие и Офертите следва да се изготвят в още един екземпляр на английски език.
При несъответствие между съдържанието на български и на английски език предимство
имат текстовете на български език.Копията на документите на електронния носител
следва да бъдат на български и на английски език и да са подредени в папки в
същата последователност, в която се представят на хартия. Наименованията на
папките и на файловете трябва ясно да указват тяхното съдържание. Файловете трябва
да бъдат във формат, позволяващ пълно текстово търсене и копиране на части от
съдържанието с оглед улесняване работата на Комисията. В случай на несъответствие
между текстовете на хартия и в електронното копие, за водещ се приема хартиеният
вид на документа. Заявлението се поставя в опаковка, която съдържа Опис на
представените документи по примерен образец в Приложение № 2; Заявление за участие
по образец в Приложение № 3; Документ за упълномощаване - нотариално заверен,
когато лицето, което подава Заявлението за участие, не е законният представител на
Кандидата; ЕЕДОП за Кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията
на Възложителя и когато е приложимо: ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението,
което не е юридическо лице ; ЕЕДОП за всеки Подизпълнител; ЕЕДОП за всяко лице,
чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; Документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност по т. 3.2. от настоящия Раздел,
когато е приложимо. Когато Кандидатът е обединение – документ за статута на
обединението; Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 ППЗОП на всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП по образец в Приложение № 5;
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по
образец в Приложение № 6; Доказателство за поетите от Подизпълнителя задължения за
изпълнение на определен дял от Обществената поръчка (ако е приложимо) – Декларация
от Подизпълнителя за съгласие за изпълнение на определен дял от обществената
поръчка по образец в Приложение № 7, договор, споразумение или друг документ по
преценка на Кандидата.
Мерки за надеждност - Кандидат или Участник, за когото са налице основания за
отстраняване, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност. За тази цел Кандидатът или Участникът може да
докаже, че: a)е погасил задълженията си, включително начислените лихви и/или глоби
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или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; b)че платил или е в процес на
изплащане на обезщетение или че c) e изяснил обстоятелствата.

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:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението
за откриване на процедурата и/или пешението за одобряване на обявление за
изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/12/2017 (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
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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

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
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