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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЬЧКА
Резултати от процед}рата за Rъзлагане на обществена поръчка

flиректива zot4lz4lBC / ЗОП

оргАн
I.1) Наименование и адреси 1 (пrоля, посочете всичIiIr rrъзлагапllt орган1l, които

за
Нацlrонitлен регlrстрацIrонен нопrер: 2

!00!]з,l8ьз
Официшrно наllменование:
Шуменски универсl4тет Епi,tскоп К. Преславскt,t
пощенски адрес:

ул. Унl,tверситетска l 1i;
Град:
Шумегi

код NUTS:
бь J j J

Пощенскlt код:
97ija

flържава
BG

Лице за контакт:
IvJарияна Георг;.rе г,а

Телефон:
+ З59 1]4 8Зi"З5о

Електронна пошlа:
opEshL;.bg

Факс:
rЗIl9 llji].ji].]il

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu. bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http: / /pTof iL-na-kupuvacha. shu.bq,/
I.z) Съвместно възлагане
! Поръчката обхваща съtt}lестно l]ъзлilгане

В случай на сы]N{естно l},ь:jлагане, обхваrrlаrцо разлиLIни лърiкаltIi - пр}lлоiкtlN,Iо,го национiutно
законодателство в сфератit на обtцест}tенllте поръчки:

|-lПоръчката се възлага от Iцентl)аJIен орган за llок\,Ilки

I.4) Вид на възлагащия орган
! Министерство или tsся какъtt друг наllионалеtl

или федерален орган, t}ключllтелно l,cxнlI
регIlона-rI н и ttл lt местн 1,1 п одраздеJIен li я

! На цlrоналн а ltJl tl феде рал rra аген ци я /слrжба

ffi I I1,б,, r ич rroIl l)aB lla оргillJlIзаlциrl

f]ffрут тип!Регионален Ilли местен орган
П Регионална или \tecтHa агенцtля/с:lчжба

!Европеiiска ин(|тtlц,ция/агенцllя илtt
Nlея{д),народна о р ган Itзаци я

Отбрана
Обществен ред ll безопасrtост
Околна среда
Икономически rt финансови дейн<lсr,rt

!Настаrrяваrtе/жrtлlltцно строI.tтелство II NIcrcTa

за отдtlх и кчлц,ра
! Соцr.rа"lr на зtlкрlI-пii

! Отлlrх, к\,л,l\-ра I t IJероrIзповс/lанl]е

п
п

п
п

пздравеопазване

I.5) Основна дейност
!Общи обществени },сцуги

ffiОбразоваrrrrе
ПД}rl,.u ,lleйrlocT:

II.r.r) fIаименование:
Периодични доставки на ваучерr1 эа :<рана на работещLlте R структурните
звена на Шуменски унrlверситет "Еп. К. Прес-павски" с: ари обособени
пазиции
Референтен ношtер: 2

II.1.z) Основен CP\I код:
flопыtнl.rтелен СРV код: 1 2

з0199770

чнп 75d()l]dd_9sc8__l5_1d_з()q]__l]6d[rrlI ladcl))
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II.r.з) Вид на поръчка
KLl гtI

РА3ДВII II: Описание f Обособена позиция
II.z описание 1

II.z.r) flаименованпеz 2

Периодичнr1 доставки Fia ваучери за храна за работецriте в cTpyKTypHI,iTe
звена на Шуменскr,1 универсI,1тет "Еп. К. Преславски" за обособеilа поэiJцI,1я i!9

I - гр. Шумен
обособена позиция N9: i
2

II.z.д) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки илI{ },слуги или указване на потребности и

изисквания)
обществената поръчка е за перI4одI,1чни доставки на ваучери за храна за

работещl.rте в структурните звена на Шуменск1,1 yнl4Eepc1,1TeT (] трr,1 обособени
пазиции. Прогнозната стойност на поръчката :за обособена позt4ция 1,1q I -
184811.21 лв.
в посочените стойности са включени номиналните стойности на ваучерите
за храна и стойността на услугата за отпечатваFIе 14 доставката им-

Гlротнозната номинална стойност за обссобена по-зицLlя Nq I е 18 4 600 лв .

ориентир. бр. служители, за които ще се предоставят ваучери за
обособена позиция Ns Т е 425 бр. Ще се заявяват вау'ЧерИ С НОМI4НаЛНа

стойност 5, L0 и 20 лв. Броят на

УНП 7idO1:dd-9ic8--l5-td-з9q]--1]6db(l()adcOi

ваучерите и разпределението им по

II.1.4) Кратко описание:
обществената поръчка е за периодични доставкrI на ваучерrт:rа храна:]а
работещите в структурните звена на Шуменс]ки унrlверситет. Прелметът на
обществената поръчка налага разделянето й на обособени позиции по
градове и изпълнение чрез периодични доставкI4 на ваучери /с период на
валидност 12 месеца/ по заявка, в съответствие с потребността на
Възложителя. Номиналната стойност на комплект Е,аучери за храна е в

размер на 40.00 лв /четиридесет лева/. Максi,tмалното прогно:зно
количестВо за срока на.Щоговора за трите обосооенИ позициl4 е до 5244
комплекта по 40 лв. всеки. Предлаганите ваучерi4 трябва да бъдат с
номинал 5/ 7а и 20 лв. Прогнозната ноNlrlнална стойност по обособенt,t
позиции е както следва:
Обособ. позиция Ns I - гр. Шумен, ул. }'нl,rверситетска 115, Обособ.
позиция Nq II - гР, Варна, УЛ. Д-Р БориС Божков 1, Обособ. ПО:]I,IЦi,lЯ Ns

III - гр. .Щобрич, ж.к. Добрстица Ns 12

II.1.6) Инфrrрrrацllя относно обособените позllциII
Настоящата поръчка е разделена на обособени поз Х неП}l

II.r.z) Обща стойноgг на обществената поръчка (без да се вклrочва МС)
Стойност:
(Моля, 11осоче1,17е oбupttlct спlОtiноспt на обulеаtrcенаtrIQ llоръчklt. 3о tlнфор,llоt{lrя olllH()c}{o

uнOuвudуалнu поръlrкll,,1IоLlя, ll.зllо]lзваtпttе розOе,t V)
или Най-ниска оферта: / Haii-BrrcoKa o(lepTa:
които са взети предвид
Валута: BG}i
(за paчKoBtt споразуменItя - oбtL1o,1ro}icl1,1lrt./lH(l clrlol"lнocrll .]ar l{я,,l(llrl(l ltpodъ,,t_жttlltatHocll,t)
(зс Ьuнолrrrчн,l citcnieo,,l зо noкyl?Ktl - clltoiiHocllt но l?оръчк0lltа/tпtле. Koяttto/Kottttto не е/са
включена/ч в npedttrtlHu обявленttя за възrlа2ане Hrt ltоръчкtt)
(за поръчкu, базuранtt Hd po.lrкoбll спорозU,lrенt в; Qко llloaa се tlзl/cкв(I - clltotiHocllt но

nopъчкапю/uпlе,кoяtlto/кorr'noнeе/caвкJlЮ|tена/u

II.z.z) .Щопъ.rrнителни CPV кодове 2

Основен СРVкод: 1 .]! ] 99lrCl
flопълнrrте,rен СРV код: 1 2

II.z.з) Място на изпъJIнение
основно 11ясто I{a tlзпl,лнеI{I]е:
j-P. i]il'r,teЧ

NUTS:1

:
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номинали се о еделя от Възложителя със заявкr4

II.z.s) Критерии за възлагане 1 2

fi Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 z zo

1 бJ,ои Hd T,lL _ . , ,l I|,|, , | -L -. .,.

! Критериii, сtsързаН с рtlзходli - lllre: / Тежест: 1 2о

Х Ц.пu - Тежест: 21

60

10

Il.z.ll) Информация относно опциите
Опции
Описание на опцLlIlте:

да П неХ

II.z.r3) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е l]ъв l]ръзка с проект и/илlr програлtа, фrlнансrrран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

да П неХ

II.z. 14) .Щопынителна лIнфорпrаr(ия:

РА3ДЕII II: Описание f Обособена позиция
Описание 1

II.z.l) fIаименование: 2

Периодични доставки на ваучери за zpaнa за работеците в структурните
звена на ШуменСки унивеРситеТ "Еп.К.Преславски" за обособена позиция Ns

II - гр. Варна
Обособена позиция NQ: 2
2

II.z.z),Щопъ;rнителнлr СРV кодове 2

Основен СРV код: 1 -J al99-i 'l а

[опълнителен СРV код: 1 2

II.z.з) Място на изпъ.пнение
основно място на изпълнение:
!ИКПО гр. Варна, ул. л-р Бсрис Бохlков i

NUTS:1

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

изисквания)
обществената псръчка е за периодичнr1 доставки на ваучерi4 за храна за
работещите в структурните звена на Шуменскt1 университет с три обособени
позиции. Прогнозната стойност на поръчката :за обособена позицt,rя Ns I] -
LI292. 91 лв.
в посочените стойности са включени номиналните стойности на ваучерr{те
за храна и стойността на услуrrата за отпечатване 14 доставката им.
Прогнозната номинална стойност за обособена по.-зиция N9 II е 112В0 лtв.

ориентир. бр. служители, за които ще се предоставят ваучери за
Обособена паэиция Ns II е 26 бр. Ще се заявяват ваучери с номинална
стойност 5, |а и 20 лв. Броят на ваучери1е и разпределението им по
номинали се определя ст Възложителя със заявки.
II.z.5) Критерии за възлагане 1 2

ffi КритериЙ за качестI]О - lllte: / Тежеg1; r z zo

1 СгJи гl с Lъгг, : -KlIT, ., Ylи

[ КритериЙ, свързаН с разходrr - Име: / Тежест: 1 2о

Х Ц""u - Тежест: 21

60

40

II.z.rr) Информация относно опцIлите
Опцtrи
описание на опциите:

да П неХ

уl]t I 75dODddf, )icli--15-1d-899-1--l.]6db(n]adc05
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II.z.lз) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е въI] ttръзка с проект и/или програrtа, финансираrr/а със
средства от Европейския сък)з
Идентифtrкация на проекта:

()l;rll},ll lIlll i.\ l]Ы.I()/l,I1lt \ ll()РЫIК \ {Rt,l)сtlя ])

да П неХ

РА3ДLII II: Описание f Обособена позиtция
описание 1

II.z. ц) Щопыrнителна информация:

II.z.r) Наименование: 2

Периодични доставки на ваучери за zpaHa за работецr,lте в структурнr4те
звена на Шуменски университет "Еп. К. Преславскtа" lза обособена позLlIiLlя
Ns III - гр. !обрич
Обособенапозиция N9: З
2

II.z.z).Щопынителни СРV кодове 2

Основен СРV код: 1 'i il l1 i;; l 1,

{опълtlителен СРV код: l 2

II.z.з) Място на изпъJIнение
основно място на изпълненl]е:
Колеж.Щобрi,lч, гр. .Щобр;,r.;, х.к. Лобротица i,J! -2
код NUTS:l ВGззz
II.z.+) Описапие на общесгвената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки Irли услуги или указване на потребности и
изисквания)
Обществената поръчка е эа периодичнr,t дсставкI4 на Bayl]epl4 эа храна за
работещите в структурните зRена на ШуменскI,1 УнI4верситет с три обособени
пози|Jии. Прогнозната стойност на поръчката за Сбособена позl4ция N! III
1З895.88 лв.
В посочените стойности са включени номrIналните с:тоt-rности на ваучерите
за храна и стойността 1.1a услугата за отпечатване,l доставката иN4.

Прогнозната номинална стойност за обособена по._зиция Ns III е 1ЗВВ0 лв,
ориентир. бр. служители, за които ще се предоставят ваучери за
обособена позиция Ns III е З2 бр. Ще се заявяват ваучери с ноМИНаЛНа
стойност 5, I0 и 20 лв. Броят на ваучерит'е и разпределението им по
номинали се определя от Възложителя със заявк1,1

II.z.s) Критерии за възлагане 1 2

[l Критерrrri за качествО - Llrre: / Те;кt,ст: t z zo

t брoi:l Еа тъi]:aa],];{:.l .',i: a:]i-,.:-:-.l

! Критериri, свързаtl с ра.jхол1.1 - llrre: / Те;кест: t zo

ff I{eHa - Те;кест: 21

60

4с

II.z.u) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

даП неХ

II.z.rз) Инфорrчrация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е l]ъt} l]ръзка с проект и/lrли програма, (ltlHirHcllpaH/a със
средства от Европейск},lя съюз
Идентификация на проекта:

даП неХ

II. z. r4) Щопьтнrrте,lна IIнфор}Iаt lrlя :

]Y}lII 75dOtldd-95c8-.l5-1d-899-,1-4]6dbOOadc05
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РАЗДЕJI tV: ПРОЦЕД}?А
tч описание

РА3ДЕJI V: ВЪ3.IIАГАНЕ tIA ПОРЪЧКАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция

относно невъвлагане
да П неХ

ч

IV.r.r) Вид процедlра
!Открита процедура

!Ускорена процедура
обосновка:

! Ограничена процед!,ра

!Ускорена процед},ра
С)босновка:

! Състезателна процед\,рil с догоlзчlря ltc

!Ускорена проtlед},ра
обосновка:

[Състезателен дlliulог
Партньорство за иноtsациI.I
Възлагане на поръчка без прелварително публикуване на обявление за поръчка в Офiruиа,rеrr
вестник на Европейския сьюз в случаите, изброени по-долч (лrоля, попълнете прилоlкенrrе Гl)

ffiПублично състезанt{е

|-'lПряко договаряне (моля, попълнете rrрrrлоrкение Г5)

IV.l.з) Информацllя отноено рамково споразумение или динамична система 3а
покупки
f]Тази обществена порт,чка обхваrца склюllването на рамково споразуN{енt,lе

[-lYcTaHoBeHa е д}tна}rIlчна cllcTe}Ia за пок\,IIкlt

IV.r.6) Информация относно електронния търг
[--lИзползван е електронен търг

IV.r.8) Информация относно Споразумен}Iето за дър?кавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попаца в обхвата на Сгtоразупtението за държаt]ни поръчкрI
(GPA)

да П неХ

fV.z.r) Предишна публикация относно тази проIIед!ра 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: t]t]I]t]/S t]t]t]-t]t]t]t]tlt]
Номер на обявленltето в РОII:83о365
(ЕOно ottt слеOнtпttе: ()бявitенttе за npedccpttllleлHa ttltфrl;l,rtсltlttя, llзllo.,lзB0'l() Kalrlo noкc}{cl ,](r

учасп7uе в съспlезQпlе.пнtt ttpou,eOylla; ()(lяrзленtlе зо llоl)ъl{ка: Обяв-,ленttе за Осlбllовоitна
прозрачносlп ех atie)

IV.z.8) Информацltя относно прекратяване на дrlнаirtична cllcTelta 3а пок}'пкlt
!Обявлението обхваща прекратяtsаIlето Hit лllналIичнатii ctlcтe}Ia за l]ок\,пкtl, пl-блllкl'ваtlа с'

горепосоченото обявление за поръчкit

IV.z.g) ИнформаЦия относно прекратяване на състезателна процед}ра, обявена чрез
обявление за предварителна информация
!Възлагащият орган няма да възлагil по}tече поръчки IJъз осttоtsа на горепосоченото обявлеII1,1е за

предварителна информацIля

Поръчка Ns (Договор Na):
Обособена позиция N9: 2 1

наименование:
Периодични доставки на ваучери за
звена на Шуменски yнrlBepc1,1TeT "Еп
N9 I - гр. Шумен

храна за работецi,,Iте в структурните
К. Преславски" за обособена позиция

Поръчката/обособена lIозIlция не е възло,rкена

п
х

не са полу^rени оферти Ilли заяtsленliя за \частие I]ли всички са бllлlt отхвърJlени

Други причини (прекратяване на прочелурата)

Оригина_пно обявленtrе, lrзпратено чре:з 7

!eNotices

vtlI l 7id()t]dd 95c3-:l5.,ld-8l)\)-1-..] ]бdi)l]l)adc()5
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на изll

V.z възлагане на
на гинiUIното обявление: z 16.оэ.zоtВ Nr Nl ггt,I,

,га

V.z.r) flата на сключване на договора
дд/мм/гггг

(МСП - както е определено в [Iрепоръка 2ооз/з61/IiО }ra КомIrсията)
Брой на офертите, постъпиjlll о,г оферент}I от дру,ги /-11)ржави - членкt{ Hir ЕС:
Брой на офертите, постъпили от оференти от дър}кавtl, Ko}tтo не са членкtl на ЕС:

V.z.z) Информация относно оферти
Брой на пол}чените офертtr
Брой на офертите, постъпиJlI] от МСП

Брой на офертите, полt,чени по електронен път:

Поръчката е възложена на гр\,па от I]коноNIIIческI] операторIr да П неП
V.a.з) НаименованIIе и адрес на IлзпъJIнIIт€;,Iя 1

V.z.+) Информация относно стойносrга на поръчката/обособената позиция (без да се
вrgrючва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената Itозtлцt,rя: 2

Обща стойност на поръчката/обособената поз},lцttя :

или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са tsзети предвид
Валута:
(за pauKoBtt споразаJ\rcнlm - обtца максLt;lалнт clltofiHocllt за пlOзLl обособена позtttluя)
(за OtmaMtt ttll сltапемч зс покупrсl - clnofiHocllt на llopыtкolrta/tпtte зd trtoзtr ncplrlttdo,
кояtttо/коtпtло не е/са вк,lючена/tt о ltpedutuHtt обявitеllttя за възлQе(lне Hcr ltоръчкti)
(за поръчкtt, базtLраrut н0 ралlковll спораз!;rlенllя,, (ll(o ltloбo се tlзllcкв(t - cllloiiHocllt Hcr

ttоръчкапла/alr?lе зо lrloзtl noprrlllaa, кояtttо/коlпllо lle е/са в--tючена/lt в ltpedttrttHtt обявленttя зсt

възла еане на поlэъ.tкч)

V.r.s) Информация относно възлагането на подизпынител/rr
f, Ипrа възl\{ожност поръчката да бъде възложена на подизпълнtrтел/lt
Стойност Llли дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подIlзпълнителt,t 4

Кратко описание на дела от поръчката, KoiiTo ще бъде възложен tta поди3пълнители

ВалlтаСтойност, без да се вк,rючва ДДС:
Дял: _Y"

V: ВЪЗJIАГАНЕ IIА ПОРЪЧКАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позttция

ч относно невъзлагане

v възлагане на

V.z.z) Информация относно офертлr
нап ните

да П неN

lI

УНП 75dOtf ddз)5с8-.15.,ld-899-1-.1 jбdЬOOаdс05

Поръчка Na ([оговор Na):
обособена позиция N9: 2 2

fIаименование:
периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структур}1]4те
звена на Шуменски университет "Еп. к. ПреславскI4" :а обособена по.-зI4ция

Ва аN9 iI -

Поръчката/обособена позицI,1я не е възложена
IIe са полу.lени оферти tlлii l]аяltJlения за ччас,гllе I.IJItl l]сичк1.1 са бltлtt ()тхl]ърлени

Hil Ilни п к

Оригlrнално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
XlTED еSепdег

Потребителско влизане в TED еSепdег 7 _
Справка за обявления:zоrВ-8зоз65 7 (година и номер на докушlента)

на игиI{алliото обявление: z 16.оз.zоr8

ПДру.о

IIа lIlJll

V.z.r) Дата на скJIючване на договора
гггг



Паl)тll]а ()IiJlB,Il llI1t: t\ tl1,1.l(),{l]tl \ Il()I'LllK\ lвеlrсllя')

Броri на офертите, постъпtlли от мсII
(МСП - както е определено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комlrсията)
Брой на офертите, постъпliлIl от оферентlr от др\,ги дър)+iави - членк1,1 на !]С
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са LIленки на ЕС

на ипоел ен път:

Поръчката е възложена на група от иконоNtически oтlepaToplr да П неП
V.z.з) IIаименование и адрес на изпъ.пнителя 1

У.z.ц') Информация относно стойността на поръчката/обособената по3иция (без да се
вrслючваДДС)
Първоначална обща прогнозна cToiiHocT на поръчката/обособената rtозItцлtя: 2

Обща стойност на поръчката/обособената позllция:

или Най-ниска оферта: / Ilаii-висока od)epTa:

които са взети предвllд

Валута:
(за pa,+tKoBtt сllоразу;rtенllя - обLцаllаксuмална clltoiiHocllt зrr ntoзtl обособена llo3ll4lIя)
(зс Ьuнолuчнrr cilcrri"."rr за lloкynкu - clltotiHocnt нс llоръчкоtltа/tпttе з(r l11c3ll lroplltttdo,
кояll7о/коuп:Lо не е/са ыLqюченO/Lt в преOuшнtt обявленuя за възllQеане нс поръ,lкtt)
(за поръчкu, базuранtt н0 p1j.'tKo1ll спорOзу\lенuя; ако lllo1.o се tIзtIскбо - cl7iot-tнocnl но

l1оръчкоmа/uпле ia Dlозr, Ilaplrlll Оа, кояttло/коlппо не е/са в--tючена/tt в npedutttHu обявленttя за
възла2ане на поръчкtt)

V.a.s) Информация относно възлагането на подизпьлrнител/и
f] Има възможност IIоръчката ла бъде I]ъзложена на подизпълните.ll/lr
Стойност llли дяЛ от lIоръчк&та, колl,го е възможно да бъдат !tъзло;кен}t на llодl{зпълнttтелlr 4

кратко описанllе на дела от поръчката, koiiTo шlе бъдсl l]ъзложен на подизпълнители

Ва,пlта:CToiiHocT, без да се включва ДДС
!,ял: _О/о

V: ВЪ3ЛАГАНЕ нА ПоРЪЧкАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция

ч. относно невъзлагане

ч възлагане на ката

да П неN

Поръчка N9 (!оговор Na):
Обособена позиция NQ: 2 З

fIаименование:
периодични доставкI4 на ваучери за храна ,за работещите в структурните

звена на ШуменСки унивеРситет "Еп . к. Преславски" -:а сбоr:обена по:]I,Itjj,lя

N9 1II - г !обрt,lч

тяl]ане на

Iie1,1я оrкене l}ъзJIпo:]i1.1tlобособенаTalПоръчка,
lIl]сIlч KIlилil бtr-llи отхt]ъсазаяtsлtIл l{ яен t] ,рлензаса \,частt.lепоJI!чен1,1 офертrr

Оригинално обявленл,tе, изпратено чре:з 7

!eNotices
XTED еSепdеr

, влIlзане в TED eSender 7 _
вления:2о18-83о365 7 (година и HoNlep на докчпtента)

г]tнаJtното обявление: z 16.оz.эоr8на изп HtI гггг}l

Потребителско
Справка за обя:

ПДру.о

V.z.l) .Щата на сключване на договора

Брой на офертите, постъпили от МСП:
(мсп - както е оllределено в Препорт,ка zооз/збr/ЕО на Коплисияr,а)

Брой на офертите, постъпили от оферентrr от други лържавlr - членки на Ес
Брой на офертите, постъпили от оферентlr от държаi]и, коIt,го не са чJIенк}t н

ен път:14 по елна

аЕС

V.z.z) Информация относно оферти
Брой на полr{ените оферти

оl, ltк()ноN,Iическrt ollе }]ъзло;кенi1 на Не

на и3пъJIниТ€;-IЯ lнаимен<rвание иv

унп 75dOPdd j5cз_.li{d-Eqq]__1iodb(}{)ndci)!

I



lIартиrа ()I;ЯВ,l1.1]tlЕ l \ t}Ы.l()КГI|\ Il()Pl,tlK \ (вср.llя ?)

V.z.+) Информация относно стойносгга на поръчката/обособената позиlция (без да се
вкJаючва ДДС)

Първоначална обща прогнозна cтoiiHocT на поръчката/обособената позltцttя: 2

Обща стойност на поръчката/обособената позицltя:
или Най-ниска оферта: / I{аii-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за paMKoBu сllоразул4енчя - обlца.максLLvална clltotiHoclrl за пlсзtl обособена tюзtttрtя)
(за )uHa.Mu.luu clral7etu за по:кчtlкLl - c1-11oi!Hocl1,1 но tlоръчкапlа/lJпlе зd пlозll nopnll/ao,
кояlllо/коLlп7о не е/са вtспючена/ч в npeOutuHtt обявленuя з0 възлаеане но ltоръ.tкtt)
(за поръчкtt, базчранtL но po,lrкoбtl споразу,\rcнl!я; ако l11oчo се llзllскбо - cll2ot-Iнocnl нс
поръчкапю/uitrlе зо п?dзII nrrplntldo, Koяttto/Kotпtto не е/са вкitю.tена/tt е npet?uruHtt обявленtLя зсt

възла?ане на

vI ИТЕJIНА ИНФОРМЩИЯ

чI. по обжа"rване

V.z.s) Инфорпtация относно възлагането на подизпынител/и
[ Има възNIожност Irоръчката да бъде възлоrкена на подизпълнIr,гел/tr
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат вl,з-rlоженl] на подизпъJIнитеJIIl '1

Стойност, без да се включ}tа ДЛС: _ Ва-цt"l,а:

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде tiъзложен на подизпълнители
/оffял:

VI.3) Допыrнителна информация: 2

Процедурата е прекратена с решение N! РД-10-4З0 /С\.аЗ.2018 г. на
възложителя, което е влязло в сrlла от 01.0З.201В г. Основание за
прекратяване на процедурата чл. 59 ал.2 от ЗОП. Нар5чцgц".rо, към
настояща дата не може да бъде caHi,Tpaнo предвид на обстоятелството/ че
са изтекли преклузивните срокове по чл. 179 ал. 1 от ЗОП/ в които могат
да бъдат изменянi4 обявените условия. Това от своя страна налага
процедурата за възлагане на обцествената поръчка да бъде прекратена на
основание чл. 110 ал. 1 т. 5 от ЗОП и открита наново след отстраняване
на допуснатата незаконосъобразност.

\Т.4.1) Орган, който отговаря за процед},lrите по об;калване
Официално наименование :

Комисия за защита на конкуренцията
пощенски адрес:
бул. Витоша N' '] 

3

Грал:
София

Пощенски кол:
100с

Щържава:
BG

Телефон:
+з59 29вв4070

Електронна поща:
cpcadmi п8 срс . Ь?

Факс:
+з59 29807з15

Интернет адрес (URL):
http: / /www.срс.Ьgl
\rI.4.2) Орган, коЙто отговаря за процед},рите по медиация 2

Официално наиrrенование:

Пощенски адрес:

Град пощенскlr код: flъp;KaBa:

Телефон

Електронна поща: Фitксl:

Интернет алрес (URL)

УНП 75d()l]dd:)rc8--15-1d-tlqq4--{ jodhOa)adc()ý

I

I
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VI.+.+) Слуrкба, от която }Io?Ke ла бъде полу-чена информация относно по/Iаването на
жалби2
Официа,rно наиNtенованIlе :

Пощенски адрес

Пощенскtr код ffържаваГрм:

Телефон

ФаксЕлектронна поща:

Интернет адрес (URL)

\Ц.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 13.о3.зоr8 дл/шrпr/гггг

l lapTrrla ()l;rll},lГlll Ill J.\ Вl, i.:l()XI:l I \ 1 l()l) btIK \ ( версIlя ll

VI.+.з) Подаване на rкалби
Точна информация относно краен срок/крайнl,r cpoкo}re за поllаttане на жалбtr
Съгласнс чл. 19 ,' , ал. ;, т. 4 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ Гr - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
основания за възлагането на поръчката без предварително публиrqъане на обявление

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

{иреrстива 2о 1,4 l 24 l ЕС
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. основания за избор на процед!,ра на лtll,оваряне без предварително пr,бликl,ване на обявлеttltе за
поръчка в gьответстI]ие с член 3z от !,иректива zot4lz4lEC
Няма оферти I{лIl няма подходящt] оферти/заявлеtlrrя за ччастrtе в отгоl-tор на

!открита процедура

!ограничена процедура

!За услуги/стоки за научноизследователска lt развойна деtiносr' прl] строгl1,1,е },слоt]tlя, \,казан1l l]

директивата (само за доставки)
строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставеI{ll caNIo от определен
иконоlltически оператор поради следната причина:

[отсъствие на конкуренция по технически причини

!обществена поръчка с цел създаване иJIи прtлдобиване на !,никаJlIlо проIiзведен!lе на изк},стIrото

или творческо изпъл нение

!защита на Itзключителни права, I]ключително права върхч интеJIекryална собственост

!ИзключиТелни неотлОжнIr обстоятелства, предliзвикани от непред}rидlI}Iи 3а възлагащllя opI,aH

сьбития, и lJ съответствие сьс строгите условIlя, указани в директивата
!ДопълниТелни доставКIt от първоначалнIiЯ доставч}iк, l}ъзложени при строг1,1те )lсловltя, },Kaзilнll

в директиt}ата
!Ново/и строителство/l,слчги, които Ilредстаl]ля}tат поl-}торение на сьществvващи

строителствО/l,слl,гИ и коитО са i]ъзлоr+iеНи в съответсТвIле съС строгите },словия, },казани l}

директивата
!Поръчка за усдуги, предхожцана от конкурС за проект, възлоrкена съгласно предв}tден1,1,1,е lJ

конкурса за проект праl]иJIа на победlrтеля или на едIlн от победtrтелите в него

!Осиryряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки илIr усл},ги прлl особено изгодни усло}illя

!от доставчик, който окончателно прекратя]rа сr]оята стопанска деiiност

!от ликвидатори IIJ,Iи синдицIr прtl несъстоятеJltIост, спораз},мение с крелиторlt ил}i сходна

процедура gьгласно национ.uIн1,11,e правила и разпоредбrr
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително пуб;tикуване на покана за учirстие
в сьстезателна процедура в Официален BecTHIik на Европеiiскllя съюз

[Обществената поръчка не попада в обхвата НД ПРli;.tОi+(€нlrе на дlrректиl]ата

3. Обяснение
моля, обяснете по ясен и разбираешr начин защо възлагаI{ето на IIоръ(Iката без предварllтелно
публикуване в Официа-lrен вестник на Еврогrейския съюз е законосъобразно, като посочите

сьотносимите факти и когато е yNrecтHo, праl]ните заклюtIенl{я tt съо,гветстl]tlе с директt{ва,га:
(максимупr 5оо думи)

ytIlI "s(l()l:dd-'ricti-]5-ld-3()(]1,]]бilLn]i)rJctri

I



I lapl rrra

приложЕниЕ гs - оБщЕствЕни поръчки tIA нискА стоЙност
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

зоп
(моля, изберете съответната опция }l представете обяснсние)

1. Основания за lrзбор на процед},ра на пряко договаряне
Строителството, достаl]ките }tли услугите могат да бъдат предоста}]ени caNlo от определен
икономически оператор поради следната прIlчина:

!отсьствие на конкуренция поради техническIl причини

!обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произt]едение на I]зкчстI}ото
или творческо изпълнение

! защита на изключ ителни права, I]ключително праl]а върц, интелекryаJIна собственост

!За услуги/стоки за на!ц{ноизследователска II paзttoiiнa деliност при строгl{те },слоtsия, \,казанll в

3ОП (сашrо за доставки)
!Щопълнителни достаl]ки от пърtsоначаJlния доставчик, възложени при усло}rията, указани в 3ОП
f Предмет на поръчката е достаI]ка на стока, която се търг\,ва на cтoкol]a борса, съгласно спlIс,ьк,

одобрен с акт на Министерския съtlет, по предлоrкение на Nlrtнистърtt на финансите
Покупка на достаl]ки и"IIl услуг1,1 при особено 11згодни усJlовия

!от доставчик, който окончателно прекратяtsа своята cl,oпilHcKa деiiност
!от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредиторIt I,1ли схолl{а

процедура съгласно национаJlните пра}]ила и разпоредби
!Поръчката е за усJtуги, предхоr+цана от конкурс за проект, t]ъзложена съгласtlо предвItдените ts

конкурса за проект правиJIа, на победителя или на един от победителlrте в него

!Необходимо е неотложно възлагане на поръчката порадtl IlзклlочI.1тел}lи обс'гоятелства,
предизвикани от сьбитrtя, които не могатла бъдат прелвIrдени от възло)tiltтеля rl не е tsъЗý,tоrкнО

спазRане на сроковете по чл. 178, ал.2и з от ЗОП

!tIроцедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратеrrа, тъй като няма IIодаДени
оферти или подаденtлте оферти са неподходящи и пърl]оначаJIно обявените услоt]Iля не са
gьществено проN{енени

f]За много кратко l]peшIe възнrlкне възNIо?кност да се поJl},чат дос,гаr]ки t,lJlи }-слу-гt,l, при особено
изгодни услоl]ия It на цена, значllтелно по-ниска от обlrчаiiнrrте паЗарнlt ценrI

!Необходимо е повторение на строителство Irли услYги, възложенlt от същия възложllтел/tl на
първоначчшния изпълнитеJl, при наличие на },словията, посочеl]Iл в ЗОtI

!Обществената IIоръчка е за услугI1 по приложенrrе NQ z и е на стойност по чл. 2о, ал. z, т. э от ЗоП

z. обяснение
моля, обяснете по ясен и разбираем начltн защо възлага}tето на порыIката чрез пряко договаряне е

законосъобразно, като посочите съотносиNlите факти и когато е уNlестно, правните заключенt{я в

съответствие със ЗОП: (максимl,пr 5оо думи)

възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гаранl,иране на спазване Hil

законодателстI}ото на Европейския с.ьюз и на l]сички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
7 задълх{ителна информация, която не се публикува
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

()l;rll]_il1l ll tl ] \ l} Ь l, l()Ыlll l \ Il()l' btlK \ ( всрс]lя r)
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