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АгЁнция по оБщЁствЁни поРьчки
1000 софия, ул. леге 4

факс: 940 7078
е-па!!: гор@аоо.ь9 , е-юр(ааор.ьо
интернет адрес: п[!о: //шшш.аоо. ф

Рв|швниш,
!|[роекг на ре:ление
! Релшение за гублицване
}{омер: 5 от 2|/04/2015 дд7мйгггг
!А) за отщиване па процещфа
!Б) за промяна
!8) за щекратяване на проце4Фа за възлагане на общеотвена порънка

Фбекгът ца обществецдта поръчка е по:
8.шп. 3, ал. 1 от 3Ф|!
!.лл. 3, ал. 2 от 3Ф|!

|]€ъглаоен съм АФ[1 да изпрати данн:пе, нео6ходими за щгбликуване на Фбявление за
допь]|нителна информация, информация за незавър|шена процедура или €ФРЁсвшошм,
до 0фишиштен веотник на Ё€ в съответствие с Фбщгге уоловия за изпол3ване на усщ/гата
Блекгронен подател

инФо
,(еловодпа ппфФрмдцшя
|!арила на възпоя<тггеля: 00145
|!оделение: 1|[ на ЁФ}1 - |!тлевен
}1зходящ номер: 05_65_6 от дата 2|104/2о15
|(ометггар на възлоя(|.ттеля :

РА3.{Б.т! |: възложитпл
Бпо чл. 7, т. 1-4 от 3Ф|1 (кллас:тнеоки)

по .тл. 7. т. 5 :тпи 6 от 3Ф|1

1.1) }йпмеповаппе п ддрес
0фициално наименование
национален оситурителен институт ' чрез тп на нои _ плевен
Адрес
пл. иван миндиликов ш! 8

[рад
плевен

|!ощеноки код
5800

дър)|(ава
Република
Бълтария

3а коттга:сги
тп на нои - плевен

1елефон
064 884490; 064 88 4 41]

]]ице за котлтакг
христофор йорданов и поля петкова
Блекгронна поща
р1етеп@пзв|.59

Факс
064 884440

11пггернет адрес/и (когато е прилолсимо)
Адрес на въз.т:о:кэггеля:
шшш. по{ . 59
Алрес на профила на кущвача:
ь|ср5 : / /!епёетз-ршь11с. п55'. ь9 /.Р/р1п/ 2о!4 /тотпз / ъооъ9г% о1в 8 0 ъ!0 ?
вв* о1? 8 4 во0 8в8 в!0ъввъ20ър0ввп?о0?в0 а20ъо0ввАъо1% 8 зъо0 ввгъ р1% 83?о0ъ
в2 ъо0 ав0?о1?87 во0вв0 /оос5есьопера9е. а5рх?
] о=10 7 & го-1оегст ] о:0х 012 0 о52о0о 42з694г8 4 ггвос4в 91 48 ссЁЁ2в9 41с4в0 0 п6 г



14 00Б1с5ё6а7 &в.оо! го].се г=в 2 гср? 2 гр1пъ 2Р2014ъ2Р14ъ2о2о\5ъ
2 о4 4 &в'ес5 гс=? 2 Рсръ 2 гр1пъ 2т2о1 4ъ2Р1 4ъ2о2 0 7 5ъ2ь4 4

!.2) 8пд ва въз''|о]!(пте.']|я п основпа дейност/п:
(попълва ое от въз]|оя(ители по чл.7, т.1-4 от 3Ф|!)

!}т1инистеротво или друг дър)!€вен орг|1н' !Фбщеотвени уолуги
вкл1очително техни регионални ипи местни |]Франа

!Регионалнаи.гпимеотнаагенция/слул<ба !3дравеопазване
! ||ублинноправна орг||низац!1я

! Бвропейска пт* с;гкц т1вя1 аг енцпя или

!Фбществен ред и оицФноот
!Фколна среда
! 14кономинеска и финансова дейност

!Ёастаняване/я<тллищцо отроителство и
меота за отдю( и кулцра

!€о:диална закрила
!Фгдиц члцра ирелигия
! Фбразование
!фуго (мо;ш, 1тоннете): 9правллява

!Ар}то (моля' угочнеге):

|.3) 0сповпа дейпост/п ва възлояспте.лпя, свързапа,/п с:
(попълва ое от възлоя(ите.,1 по чл. 7, т.5 :тли 6 от 3Ф||)
!|!роизводотво' пренос и разпределение на ]|[ощенски ус.'уги

природен газ и то|ш|инна енергия

!Ёлекгриноока еноргия !*елезопътни уощгги
!1ъроене, проунвапе или добив на природен ![радски я<елезопътни' тамвайни,

газ:ш:и нефт щолейбуони или автобуони услуги
|]1ърсене, пРоу{ване |'.]1и добив на въглища ]|!риотанищни дейности

и.[|и други твърди горива

А) зА откРивАнв' нА пРоцш,дуРА зА въ:ш|АгАнв нА оБщБстввнА
поРъчкА
!!: Ф1}(Р[18АЁ0,

откРивА]!1
йпроце.щФа за въз,]1аг1!но на общеетвена поръчка
!конкуро за проекг

Рв11]Ёнив (вФси 4)

!процедфа за оъздаване на оиотема за предварителен подбор

|{опълва се от възлоя<тпел по чл.7. т.1_4 от 3Ф|{
Фткрита процедра
0щанинена прошещра
9окорена орат:инена процед/ра
€ъстезателен диалог

!)['окорена на договаряне о обяв'1ение
!,{оговаряне без обявление
!(онц?с за проект - откРит
!1(онцрс за проект - ограничен

п
п
п
п

|!опълва ое от въз.тлолс*ггел по нл.7, т.5 или 6 от 3Ф||
Фгщ:тга процедра !.{оговаряне без обявление
Фгранинена процед:ра !|(онкурс за проокт - 0ткрит

о обявлоние |1}(онкуос за пооекг -

!||: |1РА3ЁФ ФсновАнив
|{опълва ое от възлохсттгол по 'лл.7' т.1-4 от 3Ф|1
!!т:. 1 6' ал. 8 от 3Ф|1
т{л. 16, ал. 8, във вр. ечл.76 а;л' 3 от 3Ф||
т{тл. 83ц а.гл. 1 от 3Ф|1
9л. 84. т. от 3Ф|!

||опълва ое от възложигел по чл.7. т.5 тшпи 6 от 3Ф||

!ть. 8+, т.-, във вр. о чл. 86 ал. 3 от 3Ф|1

пи. 90' а.тл.1' т.- от 3Ф|1
[]чл. яц, ал. 2 от 3Ф|!

(Б. 119в. ал. 3. т. от 3Ф||

п
п
п
п

унп| 5с4ь!4.9€564-45.8'9в+п556] |с9а2.



Рв1]БниЁ (ьфсщ 4)

чп. 10з, ал. 2, т.- от 3Ф11 !.и. то5, ал. 1, във връзка с.тл. 103, ап.1 от п
зоп

1!г:. 94' а.г:. 2 от 3Ф|| 1 19в' ал. 3' т. от 3Ф|1

19: ФББ,'|0 ЁА поРъ!!кАтА
! €тор:те,лотво
!.{оотавки

у
19.1) Фпшсаппе па предмета ца поръпката / па потрФпостпте прп състезате-лпеп дпалог /
на копщ.рса за проект
"предоставяне на услути по охрана на административната страда на тп
на нои - плевен''.
(|(огато основният пРедмет на поРъчката./конц;рса оъдърх(а допълнителни пРедмети, те щябва
да бъдат опиоани в това поле)

1у.2) 3е"]|епа чка
|9.2.1) |1оръпката е ''зелеп8'', съгласпо обхвата па Ёацшоналппя план за
действие за насърчавапе на зе',|енпте общественп поръчкп:

!а ! не&

19.2.1.1) !!роду:стова група
!1(опирна и щафинна хащия
!Ффис |1 оборудване
!0фис осветление

|]}лично осветление

!|(лиматици
! |{ониотващи продукти и услуги
! !(онвенциона.тпни танопоРтни средотва и

уощ/ги' овързани с тя)(

!влекщинески превозни средотва и системи
за зареждане

|\7,2.1.2)''3елевште'' крпторпп прпсъстват във:
1ехничеоката опецификация
(рлтгерилтге за подбор по нл.25, а.г:. 2, т' 6 от 3Ф[1
|1оказателрпе за оценка на оферггге
Р1зиокванията при изпъ.'|нение на договора (лолаузи в проекто-

(брой )

( брой )

( брой )

( брой )

{9.2.2) |1оръпкатд е ''зелепа'' пзвъп обхвдта на Ёацшопа.л:впя плап за
действпе (1!|оля' поеочете екокрптерп,пте в полето за друга пнформацпя)

!а ! не8

!: }1Ф[ив[
!.1) 1[отпвп за избора ша процедура
заповед ш, 68 от 27.о\ .2о]5 т. на управителя на нои за
упълномощаване на директора на тп на нои - плевен за провеждане на
открита прощедура по реда на глава пета от закона за обществените
поръчки.
(}(ратко опиоание на факгинеоките оботоятелотв4 ко:тго обуславят избора на оъответната

9.2) )!пца, до копто се цзпрдщд покапдта зд участпе в процед/ра па договаряне без
обявлеппе по реда па 3Ф|| (когато е прплоэкпмо)

9.3) }{астоящата процедура е свьрздна с процедура за въ3лагапе на обществена поръчка
плп копч/рс 38 проект' която е (когато е прплояспмо):
открита с решение м от дата дд/мдт,/ттгг
публикувана в Ретистъра на обществените поръчки под уникален ш!



9|: @]!ФБР{8А1[

Рв!|]внив (.ерсш {)

,{опълпптелшата_/повторпата уепуг& влп строптФ!ство е (когато е прплояспмо):
без .{'{€ с ддс €тойност на

!!с (в %)
на обща стойност валута: пп

!обявлението и документацията за )д{астие
! обявлението и описателния доцмент
! поканата за обществена поръчка
!поканата за общеотвена поръчка и дощ,,}.|ентацията
||обявлението и концроната програма

обявлението

9[1: ФБ{А]|БА!,Б,
911.1) Фргац' който отговдря зд процедурпте по облсалвапе
0фициално наимонование
ко},'1сия за зап{ита на конкуренцията
Адрео
бул. витоша ш! 18
[Рад
софия

|!ощеноки код
1000

,{ър:кава
Република
Бълтария

1елефон
о2 9вв 4о'7 о

Блекфонна поща
срсаёп1п@ срс . Б9

Фако
02 9807з15

1,1тггернег адрео (0Р!):
}:Ё!р://шыш.срс.ь9
\|||.2) €рок за подавапе па 

'са.]|бп: 
съгласпо чл.120 от 3Ф!1

у|ш: дРу!ъ' когдто е

[(: 1А ца |1г]аёт

!ата:2\/о4/20{&мм#_ф" 
_ ^':1';.:.,

/-\1;-
Бъзлояспте'1; -' 

'. 
41|о-- '-

тр'." ''ф", '"' -
/подпис и пЁчат/
галина та, ! $1]
.\дъяспост:
директор на тп на нои - плевен


