
парпда: 00!45 РБ1||внив (шрсш 4)

АгЁнция по оБщЁствени поРъчки
1000 €офия, ул. леге 4

факс: 94'0 7078
е-па!!: гоо@аор.ф, е-гор@аоо.ф
интернет адрес: пф://шшш.аор'ф

Рв!пвниш
[||роект на ре1шение
8Регпение за губликуване

Ёомер: 10 от 01/0912015 дд/мм/гггг

8н1за откриване на процедура
!ь) за промяна
!в) за прекратявано на процедура за въз.]1агане на обществена поръчка

Фбектът нд обществената поръчка е по:
8чл. 3, ал. 1 от 3Ф|!
!чл. 3, ал.2 от 3Ф||

!€ъгласен съм АФ|[да изпрати данните' необходими за губликуване на Фбявление за

допъ.}1нителна информация, информация за незавър[||ена процедФа или
сокк|свшо0м, до Ффициален вестник на Б€ в съответствие с Фбщпате условия за
използване на уолугата Блектонен подател

дшловоднА инФоРмАция
.[еловодна информацпя
||артида на възло)!(ителя: 00145
|1оделение: [|! на нои - |!левен
|,1зходящ номер: 1040-14-1 от дата 0\109/20|5
1(оментар на въш1оя(ителя :

РАздвл |: ББ3"||Фжитвл
8по чл. 7,т. |-4 от 3Ф|! (:о:асинеоки)

по ч.]|' 7 -т' 5 или 6 от 3Ф||

[.1) Ёаименование и адрес
Ффициално наименование
Ёационален оситурителен институт ' нрез 1|{ на 11ои _ |[левен
Адрес
пл. Аъан [т{индиликов ш! о

[рад
плевен

|1ощеноки код
5800

.[ърхсава
Република
България

3а контакти
1|1 на нои _ |]левен

1елефон
064 вв4490; о64 88447].

-}]ице за контакт
[ристофор йорланов и |[оля |1еткова
Блектронна поща
р1етеп@пзэ!-. Б9

Факс
о64 в8444о

|4нтернет адрес|и (когато е прилохсимо)
Алрео на въз',1о}{(ителя:

шшш. по| . б9
Апоес на поофила на куггувача:

унп: с?с0з ! 8г-09з9-423с-9661-! 281Б765971 е
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|.2) Бпл на възло)!(ителя и основна дейност/п:
(попълва ое от въз']1о)|(ители по нл.7, т.1-4 от 3Ф|1)

!йинистерство или друг дър)!€вен оРган, !Фбществени уолуги
вк.,1!очително техни регионални или !брана
местни подразделения

! Ёационаллна агенция/слулсба

!Регионален или местен орган

!Фбщеотвен ред и сицрност
!Фколна ореда

Б 14кономическа и финаноова дейноот
!Регионалнаилиместнаагенция/слу:кба !3дравеопазване
! |!ублинноправна организация |] }{астаняване/лсилищно строителотво и

!Бвропейска институция/агенция или места за отдих и култура

!Аруго (моля, угоннете):
!€оциална закрила
!Фгдих, култура и рел|4г'|я
!Фбразование
БАруго (моля, щоннете): 9правлпява

[.3) Фсновпа дейност/п па възло)|(ителя' свързана/п с:
(попълва се от възло}{(ител по чл. 7,т.5 или 6 от 3Ф11)

!||роизводство, пренос и разпределение на !|[ощеноки ус]уги
природен газ и топлинна енергия

!Блектричеока енергия ![елезопътни уощ/ги
!1ърсене' проучване или добив на !|радски )келезопътни,цамвайни,

природен газ или нефт щолейбусну|у!!\|| автобусни уо]уги
!1ъроене, проучване или добив на ]|1ристанищни дейнооти

въглища или други твърди горива

!Бода !-]1етищни дейности

партид: 0о|45 РЁ(швнив (Фрсш 4)

А) зА откРивАнш нА пРоцвдуРА зА въ3лАгАнш нА оБщш'стввнА
поРъчкА
!|: Ф1}(Р|{вАнш

откРивАР!
[|прошелура за възлагане на обществена поръчка
!конкурс за проект
!прошел}ра за оъздаване на система за предварителен подбор

|1опълва се от възло}(ител по нл.7, т.1-4
Фткрита процедура
Фгранинена процедура
9скорена ограничена процедура
€ъотезателен диалог

от 3Ф|!
!)/окорена на договаряне с обявление
!.{оговаряне без обявление
!!(онцрс за проект - открит
!1(онкурс за проект - ограничен

п
п
п
п

|!опълва оо от възло){(ител
Фткрита процедура
Фгранинена процедура

по нл.7, т.5 или 6 от 3Ф|1
!.(оговаряне без обявление

!(онцрс за проект - открит

унп: с7соз 18г-о9з9-42зс-96а!-]281ь7а5971е



паРгида:00!45

\/:1\{Ф1!!Б!{

Рв[|]БниБ (Фрси 4)

!|[: |1РАБЁо основАниш
|!опълва се от възло)!(ител по нл.7, т.1-4 от 3Ф|!
9л. 16, ал:. 8 от 3Ф|! Бчл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал:. 3 от 3Ф|| п

п
п

чл. 1б, а.гп. 8, във вр. о чл. 76 а:т.3 от 3Ф|! !чл. 90, ал.1, т. от 3Ф||
9л. 83а, ал. 1 от 3@|| !ч'. 94,ал.2 от 3Ф||

9л. 119в' ал:. 3' т. от 3Ф||

||опълва се от възло)кител по нл.7, т.5 или 6 от 3Ф|1
9л. 103, ал. 1 от 3Ф|| пчл. 105, ал. 1 от 3Ф|[ п
чл. 10з, а;т'2,т.-от 3Ф|| !чл. 105, ал. 1' във връзка с нл. 103, ал.1 от п

9л. 94. алг. 2 от 3Ф|1 9л. 1 19в- ал. 3- т. от3@|1

!9: ФББ,}{1нА поРъчкАтА
!€троителство
!Аоставки
!у
!9.1) Фппсание на предмета [|а поръчката / на потребностите прп състе3атепеп
диа.,|ог / на конкурса 3а проект
''1екущ ремонт в административната сг!рада на 1[1 на нои - |[левен,
пл. ''1:1ван [,1индиликов 1|[р 8''.
(|(огато основният предмет на поръчката/конп9роа съдър'(а допълнителни предмети' те
трябва да бъдат описани в това поле)

!}.2) 3елена обш[ествена чка

!у.2.1) [1орънката е ''зелеца", съгласно обхвата па Бациопа.][пия план А" ! Ёе Б
за действие за насърчаване на зелените обществецп поръчкп:

|у.2.1.1) 1|родуктова група
!}(опирна и графинна хартия
!о6ис 11оборулване
!Ффис ооветление

!9лично ооветление

!|(г:иматици
|| ||очистващи пРодукти и уо!цг!4
!1(онвенционални танспортни оредотва и

усщ,ги' свързани с тях
!Блекщинески превозни средотва и

системи 3а зареждане

1у .2.1.2)''3елените'' критерии присъстват във :

1ехничеоката спецификация
|(ритериите за подбор по чл. 25, а;т.2,т. 6 от 3Ф|!
|!оказателите за оценка на офертите

Азискванияталри изпълнение на договора (клаузи в проекто-
договора)

брой)
брой)
брой)
брой)

!у.2.2) |1орънката е ''зелена'' извън обхвата на }|ацпопа.,[ппя план 3а А, ! !|е 8
действие (Р[оля' посочете екокритерипте в полето за друга
информацпя)

!.1) Р1отивп за пзбора на процедура
3аповед 1{я 6в от 21 .о].2о|5 г. на 9прави!еля на ЁФР1 за
упълномощаване на ,[иректора на 1|! на ЁФ14 - [левен за провехдане
на открита процедура по реда на тлава пета от 3акона за
обществените поръчки с предмет ''1екущ ремонт в ад1цинистративната
сграда на 1|{ на ЁФ}1 _ |[левен, пл. ''}1ван }1[индиликов'' ш! 8"-
((ратко описание на фактинеските оботоятелства' които на съответната

унп: с7со3 ! 8г-09з9-423е966 1 - ! 28 ! Б76597 1 е



процедура)

!.2) .}[ица, до копто се изпраща поканата за участие в процедура ||а договаряпе без
обявлепие по реда на 3Ф|1 (когато е прпло:кпмо)

!.3) Ёастоящата процедура е свързана с процедура 3а възлагапе на обществепа
поръчка или ко||ч/рс 3а проект' която е (когато е пршлоэкпмо):
открита с решение Ф от дата дд/мм/гттт
публикувана в Ретистъра на обществените поръчки под уникален 1{р

(ппппп-уууу-хххх )

.{опълнителната/повторната услуга илп строителство е (когато е прилоэкимо):
без АА€ с АА€ €тойност на

!Ас (в%)
на обща стойност 8алута: ! п

партида: о0|45 РБ1|БЁйБ (врсш 4)

9|: @ явАм
8обявлението и документацията за учаотие
! обявлението и описателну1я документ
!поканата за общеотвена поръчка
!поканата за обществена поръчка и доцментацията
!обявлението и конкурсната програма
!обявлението

А инФоРмА|ц{я когато е

9!|: ФБ8АлвАнш
ул|.1) Фшган. който отговавя 3а пооцедурште по обэкалвапе
Ффициално наименование
1(омисия за за!||ита на конкуренцията
Адрес
бул. 8итоша ш 18
[р'д
€офия

|!ощеноки код
1000

,{ърхсава
Република
Бълтария

1елефон
о2 9884070

Блекгронна поща
срса0п!-п@срс. б9

Факс
02 9807з15

[4нтернет адрес (|.-тк!):
[![р://ыыы-срс.59
у!|.2) €рок за подаване па ясалбп: сьгласно чл.120 от 3Ф[1

: 01 |0912015 дд7мм/гггг

Бъзлоэпсител:

унп: с7с03]8г-09з9-42зй966!-!28!ь76597!е



паРтида:0о145

1рите пмена:
/подпис и пеныт|- ," 

^[алина | л
|, 99А

?,а,\
\у+-

РБ1||ЁЁ|'!Б (верш 4)

унп: с?фз | 8г_09]9-42зФ966 !- ! 28|ь76597 !е


