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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, ет. 2

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

Лице за контакт: Златина Русева, Димитър Спасов 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.bg/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.bg/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: „ИЗБОР НА ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ ЗА ПРОЕКТ 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ“

Референтен 

номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 71541000 Допълнителен CPV код: 1 2 ME02

II.1.3) Вид на поръчка: 

Услуги

II.1.4) Кратко описание: 

Целта на Инженер - консултанта е да съдейства на Възложителя при 
реализацията на Проекта IGB до момента на пускане в експлоатация и обучение 
на персонала и да управлява всички свързани с Проекта доставчици на 
материали и услуги като например доставчика на линейни тръби и изпълнителя 
на инженерниг, доставка и строителство и др. Необходимите услуги се 
изпълняват на два етапа: Етап 1 – услуги по време на провеждане на 
процедурата за избор на Изпълнители, преди начало на изграждането; Етап 2 – 
услуги по време на етапа на изграждане на Проекта.Диаметърът на газопровода 
IGB ще бъде DN800 (32”) с обща дължина 182 км. Размерът на капиталовите 
разходи, необходими за реализация на проекта се оценяват на 239 млн. евро, 
в която стойност се включват и разходите за доставка на оборудването и 
тръбите.

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 71540000 Допълнителен CPV код: 1 2 ME02

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение: 

територията на Република Гърция и на Република България, като Етап 1 ще се 
извършва на територията на България, а Етап 2 ще се извършва и на 
териториите на двете държави. Сертификацията на тръбите ще

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)

Целта на Инженер - консултанта е да съдейства на Възложителя при 
реализацията на Проекта IGB до момента на пускане в експлоатация и 
обучение на персонала и да управлява всички свързани с Проекта доставчици 
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на материали и услуги като например доставчика на линейни тръби и 
изпълнителя на инженерниг, доставка, строителство и др. Необходимите 
услуги се изпълняват на два етапа: Етап 1 – услуги по време на провеждане 
на процедурата за избор на Изпълнители, преди начало на изграждането; Етап 
2 – услуги по време на етапа на изграждане на Проекта.

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 ДАИме: оценка на техническо предложение Тежест: 65
Цена Тежест: 21 ценово предложение

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8450000 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: 60

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: 

да
Идентификация на проекта: Проектът IGB е обект на безвъзмездно финансиране от ЕС в 
размер на 45 млн. евро по Европейска 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: 

Участникът следва да е реализирал общ оборот, изчислен въз основа на 
годишните обороти за последните три години, не по-малко от 25 млн. евро 

Page 3 of 10Обявление за поръчка - комунални услуги

10.11.2017 г.http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=814025&mode=view



(двадесет и пет милиона), в зависимост от датата, на която Участникът е 
учреден или е започнал дейността си във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
На основание член 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят изисква оборот, който 
надвишава два пъти прогнозната стойност поради следните причини:
? Стратегия за възлагане на договорите на Възложителя, предвиждаща два 
основни договора и свързаните с това рискове;
? Сложност на трансграничен проект, което изисква разпределение на ресурси в 
две различни страни, които трябва да се осигурят за сметка на Изпълнителя;
? Договорът за услуги за Инженер-консултанта зависи от продължителността на 
дейностите по реализация на Проекта, което означава, че ресурсите следва да 
са налични за срок, който не е определен в началото.
? Схемата за плащане, представена от Възложителя, изисква плащанията да се 
извършват в зависимост от напредъка по ИДС. Ако напредъкът на ИДС не се 
осъществява на регулярна база или се забави, Изпълнителят следва да 
разполага с финансова възможност да поеме разходите за персонала.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Минимален общ оборот, изчислен въз основа на годишните обороти за последните 
три години, не по-малко от 25 млн. евро (двадесет и пет милиона), в 
зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността 
си.
За да се удостовери спазване на този критерий, Участникът попълва поле 1а от 
Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор 
от ЕЕДОП. Поставените изисквания се удостоверяват с документи по чл. 62, ал. 
1, т. 1 или т. 3, ЗОП- банкови удостоверения или копие от финансови отчети, 
които Участникът, определен за Изпълнител, представя преди сключване на 
договора за обществена поръчка. При представяне на оферта, Участниците 
попълват единствено съответния раздел от ЕЕДОП.

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 10 години от датата на подаване на оферти във връзка 
с чл. 63, ал. 1, т.1 от ЗОП и чл. 63, ал. 2 от ЗОП.
2. Участникът да разполага с персонал/ръководен състав с определена 
професионална компетентност във връзка с чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП.
3. Участникът да прилага да прилага системи за управление на качеството във 
връзка с чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Мин. изискв. за допустимост на основ. чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение 
на техн. способн. на уч. във вр. с чл.63, ал.1, т.1 ЗОП:
Участниците доказват изпълнение и успешното завършване на следните дейности 
за последните 10 години, считано от крайната дата за подаване на оферта: 
Услуги по управление на проекти и Надзор на строителството (строителен 
надзор) и Разработване на детайлно проектиране и/или оценка на детайлно 
проектиране на проекти за газопроводи. Изпълнението на горепосочените 
дейности може да бъде осъществено в различни проекти, които трябва да бъдат 
в областта на природния газ за изграждане на тръбопроводни системи с дължина 
поне 50 км и диаметър на основната тръба не по-малко от 24“ и бюджет на 
инвестицията по проекта на стойност не по-малко от седемдесет милиона 
(70.000.000,00) евро.
Услугите по управление на проекти и надзор на строителството включват поне 
услуги по инвеститорски контрол, включително и контрол на доставените и 
използвани материали и контрол на качеството, количеството и съответствието 
на извършените строителни и монтажни работи с изискванията в съответните 
договори за доставка и ИДС.
Участниците (или посочените от тях подизпълнители) доказват също така опит в 
т.нар. заводски инспекции, както и инспекции на място за изграждането на 
газопроводни мрежи.
Изискването се удостоверява с док. по чл. 64, ал. 1, т. 2, ЗОП - списък с 
услуги, идентични или сходни като предмета на обществената поръчка, 
посочвайки стойностите, датите и получателите, както и доказателства за 
извършените услуги, които спечелилият Участник, представя преди сключване на 
договора за обществена поръчка.
2. Мин. изискв. за допустимост на осн. чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение 
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техн. и проф. способн. на Уч. във вр. с чл.63, ал.1, т. 5 ЗОП:
Участникът следва да разполага минимум със следния екип от ключови експерти:
? Ръководител на Проекта
? Ръководител на системата за управление на качеството,
? Ръководител здраве, безопасност, сигурност и околна среда,
? Ръководител услуги по управление на Проекта,
? Ръководител инженерно проектиране
? Ръководител надзор на строителството
? Ръководител Осигуряване на качеството и контрол на качеството и инспекция 
на материали:
? Ключови експерти за предоставяне на услугите на независимите инспектори за 
осъществяване на заводските инспекции– поне двама експерти.
Изисквания за квалификация и умения към ключовите експерти за услугите по 
заводски инспекции:
Инспекторите за осъществяване на заводските инспекции за предоставяне на 
услугите от страна на независимите инспектори следва да имат висше 
образование с диплома от инженерна специалност.
Специфичен опит:
Предишен опит като инспектори, сертифицирани от дружество за предоставяне на 
услугите от страна на независимите инспектори, с опит минимум 3 години, 6 
години опит като инспектор в сферата на заводските инспекции, 2 години, от 
които свързани с извършване на инспекции на място на производство на подобни 
материали във връзка с издадени Удостоверения, както е описано по-долу. 
Алтернативно, следва да имат опит в съответна област минимум десет (10) 
години.
Да притежават Удостоверения ниво II съгласно EN 473 или ASNT TC1A, или 
сходен и доказан опит от минимум 1 година по отношение на следните 
безразрушителни методи:
• радиографско тестване/оценка
• ултразвуково тестване/оценка
• тестване на магнитни частици/оценка
• тестване на проникване на течности/оценка/
За доказване спазване на съответния критерий, Участникът попълва ЕЕДОП, Част 
ІV, Раздел Б , точка 2.
3. Мин.изискв. за допустимост на осн. чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП:
Участникът прилага Система за управление на качеството, удостоверена със 
сертификат БДС EN ISO 9001:2008/2015 за Участника (или в случай на 
обединение за всеки от участниците) или друг екв. стандарт за качество, 
покриващ обхвата на настоящата процедура. Изискванията се удостоверяват с 
документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП и чл.64, ал. 5 ЗОП. Участниците 
попълват единствено в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии: 

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 
1 ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка участник, 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 участник, 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 участниците и 
офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата. 
Участник има правото да представи доказателства, че е предприел мерки за 
доказване на надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. Прогнозната стойност е пределна. Всяка Оферта, която надвишава 
прогнозната стойност на обществената поръчка и прогнозните стойности за Етап 
1 и Етап 2 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, 
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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 както следва: Плащания на твърда обща сума, 
съобразно цената за Етап 1 и Етап 2, посочена в ценовото предложение на 
Участника. Плащанията за Етап 1 се основават на напредъка в изпълнението. 
Плащанията за Етап 2 са редовни и такива, основани на осъществения напредък 
по Проекта IGB. Схемата за плащания е описана в Проекта на договор - 
Приложение 9 към документацията за участие. Плащанията ще се извършват 
периодично при представена фактура и заявка от страна на Изпълнителя. 
Графикът за плащане, обвързан с напредъка по Проекта IGB, се определя в 
рамките на графика за плащане и условията за плащане, уговорени в проекта на 
договор – Приложение № 9 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: 

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

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
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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: 
(Е дно от следните:  П ериодични индикативни обявления - комунални услуги; О бявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП: 

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

Дата: 19/12/2017 (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 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: 20/12/2017 (дд/мм/гггг) Местно време: 13:30 (чч: мм)

Място: 

гр. София 1000, ул. Веслец 13, ет. 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 

Местно време: 13:30
Място: Адрес на Възложителя: гр. София 1000, ул. Веслец 13, ет. 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Лицата по 
чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, 
следва да представят документи за самоличност и/или пълномощно. Представители 
на медии - л. карта и служебна карта.

 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
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Всяка оферта трябва да съдържа всички документи по член 39 ППЗОП:
1. Всяка оферта трябва да съдържа:
1.1. Списък с представените документи-по образец – Приложение № 1;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 3;
1.3. Декларация по член 67, ал. 3, ЗОП, че Участниците биха желали да 
използват ЕЕДОП, който вече е подаден и публикуван - Приложение № 8;
1.4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари 
– Приложение № 7;
1.5. Техническо предложение, съдържащо следните документи:
? документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на Участника;
? предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя съгласно Приложение № 5;
1.6. Ценово предложение– Приложение № 6;
1.7. Участниците могат да посочат в офертите си коя от представената 
информация считат за поверителна поради търговска тайна. Информацията, която 
Участниците са посочили като поверителна, няма да се разкрива от Възложителя 
на трети страни и няма да се публикува на Профила на купувача.
Участниците не могат да се позовават на поверителност по отношение на 
предложенията от офертите си, които са предмет на оценка.
Офертата и всички документи към нея следва да отговарят на изискванията на 
Възложителя, посочени в Обявлението за поръчката, както и в настоящата 
Документация и да са във формат по образци, приложени към нея и съгласно 
указанията на Възложителя. Указанията, съдържащи се в образците от 
Документацията, са задължителни за Участниците и не могат да се изменят от 
тях.
Документите и данните в офертата се подписват единствено от лицата с 
представителна власт съгласно закона, съответно от изрично упълномощен 
представител на Участника и/или лицата, изрично упълномощени за тази цел. В 
случай на изрично упълномощаване следва да се представи пълномощно за 
изпълнение на тези действия, заверено от нотариус.
Всички документи, свързани с офертата, следва да са на български и английски 
език. Ако офертата съдържа документи и удостоверения/референции на чужд 
език, следва да са придружени с превод на български и английски език.
В случай че Възложителят не изисква изрично оригинален документ, Участникът 
може да представи копие, заверено от лице с представителна власт.
В офертата не се допускат допълнения между редовете, заличавания или 
корекции.
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк електронен 
достъп до документацията по обществената поръчка към датата на публикуване 
на Обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС чрез електронно досие на 
Поръчката в профила на купувача.
Офертата се подава на български и английски език, в оригинално хартиено 
копие, както и на електронен носител.
Електронните копия на документите в електронния носител следва да са на 
български и английски език и да са подредени в папки по същия ред, по който 
са представени на хартиен носител. Имената на папки и файлове трябва ясно да 
посочват съдържанието. Файловете следва да са във формат, позволяващ пълно 
текстово търсене и копиране на част от съдържанието с цел улесняване 
работата на Комисията.
В случай на разминаване между текстовете от хартиения носител и тези от 
електронния носител, предимство имат тези от хартиеното копие.
Документите, свързани с участие в процедурата, се подават от Участника или 
от представител, упълномощен от тях лично или с препоръчана поща или по 
куриер с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (*видът на 
опаковката се определя по преценка на Участника). Участникът следва да 
представи офертата си заедно с всички документи, изисквани от Възложителя на 
следния адрес: София 1000, ул. „Веслец“ 13, етаж 2.

VI.4) Процедури по обжалване  

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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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: 08/11/2017 (дд/мм/гггг)

В ъзлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на 
Е вропейския 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

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
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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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