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|[убликуване на прицрката към Ффициален вестник на ввропейския оъ1оз

л. йерсие ]ч[р2, 2985 )1токсембург, -]]1Ф(€БйБуРг
(з52)29 29 42 670 &рес за електронна поща: о.]з@рцБ!!сас!опз'ешгора.

Р1нформашия и онлайн формуляри: !т{(р://з1тпар.ецгора.ец

оБявлшнив зА поРъчкА
.(иректива 2004/18по

[||роект на обявление
й Фбявлен ие за тцбликуване

РА |: ББ3.[!АгА!ш оРгАн
[.1) Баименованпе' адреси и място/места за контакт:
Ффициа.т:но наименование
Ёационален осигурителен институт, чрез 1|1 на нои - |1левен
Ёационаллен идентификационен }.|э (Б|4$ (ако е известен)
12\ов252|о1'11
|!ощеноки адрес
пл. 14ван |1индиликоъ ош

[рад
|[левен

|]ощенски код
5800

!ърясава
Република
Бълтария

йясто/места за контакт
1|1 на нои - 11левен

1елефон
о64 884490

Ёа вниманието на
[ристофор йорланов, |1оля |[еткова
Адрес за електонна поща
р1етеп@пзэ1.Б9

Факс
064 8в4440

}1нтернет адрес|и (в прилотсимите олутаи)
Фсновен адрео на възлагащия орган (1-'к!):
шшш. по| . б9
Адрес на профила на кугувача (1]Р[):
}:!!рэ : / / [еп0егз_ршБ1 1 с . п5 5 \ .ьч / ср / р1п / 20 1 4 / Рогп5 / % !0 ъ 9г% п1 ъ 8 0 ?
р0 ? вв % о 1 % в 4 % !0 % в в % оо 9'вв%20 ? 0 0 % во % о0 % в0 %2 0 %|0% вА% о1 ? 8 з % п0 % в г? п 1 %

в з % о 0 9'32 9'|08 в 0 % п 1 % 8 7 % п 0 % 3 0 / 0о с э е [}:опера9е . а э рх ?
т|:282 &го]_сет€11!:0х0\2оь520оо423 69 4 г8 4 ггвос4в914 8ссвв2в94'7 с4во0
о 6Р 2 6с5 9 ь6 6т 4 6 4 4^2^25 5 1 4Ав 9 с 7 РР 9 с [ 1 в с : 1 7 3 4 аББ3 _ 28 7 1 - 4 сб 5 - а 1 5 0_
1 4 0оь1 с500а7 &Роо[го]-0ет=%2 т[р%2Рр1п%2 т2о14ъ2т74%2о2о 1 6ъ2 о1 0 1 5?
2о1 4 ъ 2о 4 6 & ке с 5 т с:% 2Р|р ? 2 гр 1 п9' 2Р 2 о | 4 ъ 2т | 4 ъ 2|2 о 1' 6% 2о 1 0 1 5 % 2 р \ 4 % 2о 4 6

Блектронен достъп до информация ({-}Р[):
}:![рз : / / [еп0егз _рш51 | с . пэ з ] .ь9 / |р / р1п / 201 4 / Рогпв / ъоо ъ9г% о1 ? 8 0 ?
!0 ?вв % о1 % 8 4 % о0 ?вв ? о0 %вв%20 % о0 ?вп% о0 %в0 ъ2о%ооъвА% п1 ? в 3 % о0 ? вг% о1 ?
8 з % р0 %ъ2%оо%в0 % о1 % 8 7 % о0 ?80 /0осве[}:опера9е . азрх ?
7о:232& го1оегс]1 !=0х01 2оо52ооо42з 694 гв 4 ггпос4в9 1 4 8 ссвв2в9 4'7 с4в00
о 6т 2 6с5 9А6 6 г 4 6 4 4^2^25 5 1 4Ап 9 с 7 гг 9 & ], 1 з [: 1 7 3 4 аББ3 _ 2в 1 1' _ 4сБ 5 _ а | 5 0-
1 4 0 0б 1 с 5 00а 7 с Роо [ Ро ]- 0е г: % 2 Р[р% 2!'р 1 п % 2 т 2 о \ 4 ъ 2т7 4ъ 2о2 о 1 6% 2о1 0 1 5%

2о1 4 ъ 2| 4 6 & ке с 5 г с :% 2т [р% 2Рр|-п% 21 2 о ! 4 ъ 2 т 1 4 9. 2о2 0 7 6% 2о 1 0 1 5 % 2о! 4% 2о 4 6

Блектронно подаване на оферти и заявления за участие (0к!):

йоля, използвайте при.,1о)!(ение А за предоотавяне на по-поАРобна информация.

.{опълнителна информация мо)ке да бъде получена на:

8 [орепосоченото/ите мяото/места за контакт

!Р|!: 5|ф(68_6ш| -4за6-9ь8а-8ь7! 785оь!05



пдРгида: о0! 45

РА3дшл !|: ФБ0,([ нА поРъчкАтА
|1.1) Фп

оБявлвнив зА поРъ1кА (в€рсия 5)

!Аруго (моля, попълнете прилохсение А.1)
€пецификацу\ии допълнителни доцменти (вк.гппонително документи за състезателен

диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

! [орепосоченото/ите място/меота за контакт
!Аруго (моля, попълнете приложение А.11)

Ффертгге и.]1и заявлен 14ята за участие ця6ъа да бъдат изпратени

! [орепоооченото/ите място/места за контакт
!.|1ру.о (моля' попълнете прило)кение А.1!1)

на:

1.2)Р.пд на възлагащшя орган
!министерство или воякакъв друг

национален или федерален орган'
вк.,1!очително техни регионални или
местни подразделения

! национал на илу1 федерална
агенция/олухсба

! регионал ен и]\и меотен орган
!регионалтна у!ли местна агенция/слухсба

! гублинноправна организация

! европейока инстицц пя | ат енция уули

!Аруго (моля, пояонете):
ме)кдународна организация

[.3) Фсновна дейност
!общи обществени услуги

!Фбрана
!Фбществен ред и безопасност
!Фколна среда

!1,1кономически и финаноови дейнооти

!3дравеоп{вване

! Ёастаняване/ясилищно отроителство и
места за отдих и цлцра

!€оциална закрила
!Фтдиц кулцра и вероизповедание

!Фбразование
8Аруго (моля, пояснете): }правлява

дър}{€вното обществено ооицряване

[а !неЁ|.4) Бъзлагане на поръчка от пмето на другп възлагащи органп
Бъзлагащият орган извър1шва поцпка от името на други възлагащи органи
(ако да, информациязатези възлагащи органи може да бъде предоставена в

прилоясение А)

исание

!!.1.1) 3аглавие на поръчката' предоставешо от въ3лагащия орган:
'',{оставка на консумативи за принтери, копирни и факе апарти,
необходи\/1и за админи тративната дейност на 1|1 на нои _ |[левен''.

|!.1.2) 3ид ша поръчката ш място на изпълнешие [!а строителството' място !{а

доставката пли място !!а предоставяне на услугпте
(14зберете оамо една категория - строителотво' доотавки или уолуги' която съответства в

най-голяма отепен на конкретния обекг на ва!пата поръчка или покупка/и)

]€троителство йАоставки ]9слуги
![4зпълнение
]|1роекгиране и

изпълнение

!|4звъртпване,
независимо о какви
средства' на
строителство'
отговарящо на
изискванията' ук€вани
от възлагащите органи

!|[окупка
!-[!изинг
!Ёаем
]|1окупка на изплащане

!1Фмбинация от
горепосочените

!{атегория услуга \о
(йоля, ви)кте приложение
Б1 относно категориите

услуги)

Фсновна площадка или място на изпълнение на отроителството' място на доотавката или

унп: 5пф'ь8-6щ! -4]а6-9ь8а-8ь7 ! ?в5оь1 05



паРгида: о0]45 оБяв.,1внив зА поРБ9(А (версш 5)

място на предоставяне на услугите
1{онсумативите се доставят на адреса на възлохителя ]|1 на нои _

1]левен, |1]]. [:1ван |1индиликов ш 8 в рамките на работното време от
08.00 часа до 1'2.оо часа и от 1з.00 часа до 17.00 часа.
код }ч{{_}[$: вс314
||.1.3) [:[нформашпя относно обществената поръчка' рамковото спора3умение или
динамичната система за покупкш (дсщ
ЁФбявлениетообхващаобществена ]Фбявлениетообхващасъздаванетона

поръчка динамична оистема за покупки (дсп)
! Ёастоящото обявление обхваща

ск.]]!очването на рамково опор{вумение

|!.1.4) [{нформацпя относно рамковото споразуменше (в прилол(пмпте случаи)
!Рамково споразумение о няколко !Рамково спор!вумение о един оператор

оператора
Брой: или (в прило}|шмите слунаи)
максим:!лен брой 

- 

на учаотниците в

предвиденото рамково спор{шумение

€рок на действие на рамковото споразуменпе:
|!родълхсителност в години: или в меоеци:
Фбооноваване на рамково опор{шр1ение, нийто срок на действие надви!1|ава четири
години:

Фбща прогпозна стойност ша пощ/пкпте за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в прилол(пмпте спучаи' посочете само с цифри):
||рогнозна отойност, без да се вк.,1!очва АА€: 

- 

Ба-глуга:

или обхват: между 

-и 

3алуга:

9естота и стойност на поръчкпте' които трябва да бъдат възло)кени: (ако това е
пзвестно):

п.1.5) (ратко описапие па поръчката [!ли пощгпката"/покупкпте:
|[ериодинни доставки на консумативи за принтери, копирни и факс
апарати, необходи\\!у[ за админиетративната дейност на 1|1 на ЁФ71 _

|[леве | индивидуализирани по видове техника, параметри и
предполагаеми количества в техническите спецификации.
1(онсумативите се доставят периодично в зависимост от моментните
потребности на ]|1 на нои _ |[левен в оригинал|1и опаковки с
ненарушена цялост след отправена заявка до ]:1зпълнителя по факс,
телефон, поща или електронна поща. !оставените консумативи да са
с посочени партидни номера, фабриино ноъи, нерециклирани|
оритинални или еквивалентни за съответната марка и модел
устройство, да оси!уряват отпечатване на минималния 6рой копия'
съгласно таблицата в 1ехническите спецификации лри 5 % покритие
на лист формат А4, да нямат явни и скри\и дефекти при нормална
работа.
1{оличествата са предполагаеми за период от 24 (двадесет и
четири) месеша и 8ъзложителят не се антажира с усвояването на
цялото предполагаемо количество и видове консумативи.

,[оставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на су\4ата
по договора или до из\ичане на срока му.
||.1.6) Фбщ термпнологшчен речнпк (€Р0

Фсновен ,{опълнштелен речпик
гЁ11; 58Фб8-6ш1-43а6-9ь8а-8ь7!785оь105 речппк (в пршлоэкимите слунаи) ]

Фсновен обект з0124з00



паргида: 00!45

[[.2) }(олпчество илп обем на поръчката

оБявлЁнив зА поРъчкА {версия 5)

,(опълнптелен/ни обект/п 30125 100

!|.1.7) 1[пформашпя относно €поразумението за дър)|€вни поръчки (сРА)
|[орънката попада в обхвата на €поразумението за дър}!@вни поръчки
(сРА)

Аа!Бе!
!!.1.8) 0бособенп позиции (за информацпя относно обособените позицпи
пр!|ло'кенпе Б толкова пъти' колкото е броят па обособените позиции)
Ёаотоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Фферти могат да бъдат подавани за:

!само една |!една или повече !воички обособени
обособена позиция обособени позиции позиции

използваите

Аа хЁеп

!!.1.9) }1нформация относно варпантпте
[[е бъдат приемани варианти Аа!Ёе8

[!.2.1) 0бщо количество или обем: (вклпонптелпо вспчки обособен|| по3ициш'
подновяваншя п опцип' в прило}!симпте слунаш)
|1рогнозната стойност на обществената поръчка е 16665.00 лв.
(шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет лева) без включен
АБ| и нейният размер не мохе да бъде надвишаван.
(в прилоясимите олучаи' посочете оамо с цифри) |!рогнозна отойноот, без да се вк.]1!очва

АА€:
16665.00 3алпуга: Б6}:[

или Фбхват: между 

- 

у:, Баггда:

112.2) ![нформашия относно опцппте (в прилоэкимите слупап)
Фпции
(ако ла) Фписание на тези опции:

А.!Ёе8

(ако това е извеотно) |1рогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: или в дни: очитано от датата на възлагане на поръчката

||.2.3) |{нформашпя относ]!о подновяванията (в прплоэкимите слунаш)
1ази поръй*а 'од'е*' на подновяване А' ! Ёе 8
Брой на възможните подновявания: (ако това е извеотно) или обхват: мея(д/

и

(ако това е извеотно) в слунай на подновяеми поръчки за доставкиуг!ги уолуги' прогнозен
график за последващи поръчки:

в месеци: и]1ив дни" (считано от датата на възлагане на

[[.3) |1родъл)кптелност на поръчката шли краен срок за пзпълненпе

|1родъл:кителноот в месеци: 24 илиь дн*т

порънката)
у5]||1

начало дд|мм/гггг

(онитано от датата на възлагане на

завър!шване дд7мм/гггг

унп: 5пф6в-6@| -43а6-9б8а-8Б7 ! 7850Б1 05



!!!.1) }словия във

!!!.1.3) |1равна форма, която трябва да прпдобие групата от пкопомическп
оператори' ша която се въ3лага поръчката (в прилоэкимите слунап):

1[|.1.1) }1зискуемп депозпти п гаранцип (в прплоэкимпте слунаи):
1. !аранция за участие: €ъставлява сума в размер на 1 % от
обявената прогнозна стойност на обществената поръчка 76 665.00
лв. (шестналесет хиляди и шестстотин шестдесет и пет лева) без
включен ддс _ 166.65 лв. (сто шестдесет и шест лева и шестдесет
и пет стотинки) и се внася се в една от следните форми:_ оритинал на банкова таранция за участие. 8 този слунай
банковата таранция следва да е неотменимаг !3 обезпечи същата
сума и да се представи в срока за подаване на офертата _

документ оригинал.
- копие от документа за внесена гаранция под формата на парична
сума на торепосочената стойност. 11аринната сума се заплаща се по
банков път - по сметка на 1|1 на ЁФ14 _ |1левен в €топанска
инвестиционна банка _ гр. |1левен, 1вАш: 8611в(]1в7вв9з1!86288о1''
81€: в(-11вс5г, паратраф 5 9з_10_00 (в платежното нарехдане се
посочва основанието за плащане) |1ариината сума следва да
постъпи по сметката на 1]] на БФ71 _ |{левен в срока за подаване на
офертата.
й в двата случая таранцията следва да покрива срока на валидност
на офертата _ не по_малък от 90 (деветдесет) календарни дни от
крайния срок за получаване на офертите.
2 . !аранция за изпълнение: внася се от [:1зпълнителя преди
подписване на дотовора и мохе да бъде парична сума в размер на 5
% от стойността на договора без включен АА€ по сметка на 1|1 на
нои _ |1левен в €топанска инвее\иционна банка - тр. |1левен, 18А\:
вс11вштв7889з]-1в62вв01, 81€: в(]]в65г, параграф 5 9з-10_00 (в
платежното нарехдане се посочва основанието за плащане) или се
представя под формата на безусловна банкова гаранция на същата
стойност.
Банковата гаранция следва да е със срок на валидност не по_
кратък от з0 ( тридесет ) дни след изтичане срока на договора и
да дава възмохност на възложитБ.]1.{ да реализира правата си по
същата само въз основа на свое едностраннно волеизявление,
независимо от претенции на трети лица и без да са необходими
други доказателства относно неизпълнението на договорното
задължение от страна на }13||Б.1]нитвля.
!аранцията за изпълнение на договора се освобождава и връща на
изпълнитБ.}1.8 в срок от 15 ( петнадесет) работни дни след
извършване на последното плащане по дотовора.
!!!.1.2) Фсновни фпнансовш условия и начш|!и на плащане п/плп позоваване на
разпоредбите' които ги уре)!цат:
[ачин на плащане: плащанията се извършват в бълтарски лева, по
банкова с|у1етка посочена от 143|{Б.[Ёй1Б!1[ , в срок до 15
(петнадесет) работни дни след всяка доставка на база подписан
приемателно-предавателен протокол и представяне на надлежно
оформена фактура.

паРгида: 00| 45 оБявлвнив зА поРБ9(А (версия 5)

РАздвл !|!: ]|РА3нА' икономичвскА' ФинАнсовА и тшхничвскА
инФоРмАция

унп: 5'ф68-6ш] -4]а6_9ьва-8ь71 7850ь] 05



партида: 001 45 оБявлвнив зА пФРБ1{(А (версия 5)

!!!.1.4) Аруги особенп условпя (в пршлолсимите случап)
14зпълнението на поръчката е предмет на особени условия
(ако да) Фписание на особените условия:

Аа!не!

||[.2) }словпя за участие
||1.2.1)./|пчно състояние на шко!|омпческите операторп' вклк)чително пзпсквания
във връзка с вписването в професшоналпп или търговскш регистрп:
Р1нформашия и формалности' които оа необходими за оценяване дали оа изпълнени
изискванията:
Ёеобходими документи, които участникът трябва да представи за
участие в процедурата.
11редставят се в отделен запечатан, непрозрачен плик |1лик [э 1,
обозначен с надпис ,,Аокументи за подбор"' поставен в плика с
офертата:
1. €писък на документите и информацията, съдърхащи се в офертата
_ оритинал изтотвен и подписан от представляващу\я участник - в
оритинал.
2. ||релставяне на участника _ (Фбразеш ш9 1), което включва:
- посочване на единен индентификационен код по чл. 23 от 3акона
за търтовския регистър, БулстАт и/или друга идентиФицираща
информация в съответствие със законодателството на дърхавата, в
която кандидатът или участникът е установен' както и адрес,
включително електронен' за кореспонденция лри провеждане на
процедурата;
з. [екларация по чл. 41' ал. 9 за липсата на обстоятелствата по

чл. 41 , ал. 1', и ал. 5 от 3Ф|| (Фбразеш ш з) . Ёаличието на
обстоятелство по чл. 41 , ал. 1 и ал. 5, както и по чл. 4'7 ' ал.
2, т. 1-5 от 3Ф|| води до отстраняване на участника.
4. |1ри унастници обединения - документ (€поразумение или ,!отовор
за обединение), подписан от лицага в обединението, в който
задължително се посочва представляващият, както и
разпределението на изпълнението на отделните видове дейности
между отделните участници в обединението и посочване на лицата'
чрез които обединението ще доказва съответствието си с
критериите за подбор _ копие. ,[екларация от членовете на
обединението по образе:{ (Фбразец [э 2) - оритинал. декларацията
се попълва, в слунай че участникът е обединение. 1(огато в
процедурата участникът е обединение| което не е юридическо ]1ице
представя документите по чл. 56, ал. 3 от 3Ф||.
5. .!екларация за съгласие за участие като подизпълнител (Фбразеш
ш 4). 1]опълва се в слунай, че участникът ще използва
подизпълнител/и. |1опълва се отделна декларация оп всеки
подизпълнител.
6. !екларация по чл. 56' ал. 1, т. 6 от 3Ф11 _ за липса на
свързаност (Фбразец Р 6) - оригинал.
1. |[одписан и подпечатан проект на дотовор (Фбразец ],]: 11), в
който не се попълват никакви данни. |1релложения за изменение в
клаузи или долълнения се представят отделно с писмено
предложение ( оритинал) .

8. .!екларация по чл. з, т. 8 и чл. 4 от 3акона за икономическите

унп: 5л€о{б8-6м 1-43а6-968а-8Б7] 7850б105
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и финансовите отношения с друхествата, ретистрира'1и в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (Фбразеш ш 1з).

,!окументи, представляващи предложението за изпълнение на
поръчката.
|!редставят се в отделен запечатан, непрозрачен плик |1лик 1{е 2,
обозначен с надпис ,,|[редлохение за изпълнение на поръчката",
поставен в плика с офертата:
1. 1ехническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо
и срок за изпълнение, съобразено с пълното описание на предмета
на поръчката (Фбразеш ш 10) _ оритинал.
2. !екларация ло чл. 33, ал. 4 от 3Ф|1 (Фбразеш Р 7) _ оригинал
(по прешенка на участника).
3абелехка: €ътласно чл. 33, ал. 4 от 3Ф|!, |РА подаване на
офертата участникът мохе да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от 8ъзлохителя да не я
разкрива. Ако участник не хелае да се възползва от
предоставената му правна възмохност декларацията не се попълва и
не се представя.
з. [екларация за срока на доставка на консумативи1е (Фбразец }:1с

8) _ ориг'инал.
4. !екларация за срока за подмяна на доставен некачествен
консуматив (Фбразец ]']р 9) - оритинал.

1_]еново предложение.
|[релставя се в отделен, запечатан, непрозрачен []лик [з 3,
обозначен ,,|1редлатана цена", поставен в плика с офертата:
1. [еново предлохение - (Фбразец ]р 12) _ оритинал.
1:1зготвя се сътласно образеца в документацията.

111.2.2| ![коном пчески и фи нансовп въ3мо)!(ности
[4нформация и форма-глности' които са
необходими за оценяване да]|и са
изпълнени изиокванията:
Ёяма

[,1зисквано минимално |ви ниво| а: (в
прило}(имите слунаи):

Ёятиа

1!|.2.3) [ехническш възмо'(ностп
[4нформашия и формалности' които оа
необходими за оценяване дал14 са
изпълнени изиокванията:
1. }(ратко изложение за
дейността на фирмата и олита й
свързан с предмета на
обществената поръчка _ ори|инал
изтотвен и лодлисан от
представляващия участник _ в
ори|инал.
2. €писък на доставките, които
са еднакьи или сходни с
предмета на обществената
поръчка | излълнени през
последните три тодини| считано
от датата на подаване на
офертата. доказателството за

14зисквано миним€}лно/ни ниво/а: (в
прило)|(имите олунаи):

1. }1инималното изискване е
наличие на поне три изпълнени
доставки.
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извършената доставка се
предоставя под формата на
удостоверение' издадено от
получателя или от компетентен
ортан | или чрез посочване на
публичен регистър, в който е
публикувана инФормация за
доставката.
з. }частниците представят
сертификати, издадени от
акредитирани лица за управление
на качеството' удостоверяващи
съответствието на стоките със
съответните спецификации или
стандарти, както и сертификати
за внедрени системи за
управление на качеството по
установените световни
стандарти. 8сички прилохени
сертификати трябва да бъдат
преведени и летализирани на
български език _ (заверено
копие).
11\.2.4) }1шформаш|!я относно запазени поръчки (в пршлоэкпмите слунаи)
]|1орънката е ограничена до предприятия' ползващи се със закрила

!1,1зпълнението на поръчката е ограничено в рамкште на програми 3а оъздаване на
защитени работни меота

1ш.3 ни условия за пооъчки за

|||.3.1) }1нформацшя отпос|!о определена професия
}1зпълнението на уолугата е ограничен' д' 

'йр"!"'ена 
професия А. ! Ёе |]

(ако да) |[озоваване на прило)кимата законова' подзаконова или административна

разпоредба:

!||.3.2) |1ерсонал, който отговаря 3а 1|зпълпението на услугата
}Фридинеокителицатрябвад'''.''-именатаипрофесионалната А' ! Ёе !

на пероонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАздвл |!: 1|РФ1|шдуРА
!у.1} вид процедура

|у.1.1) 3ид процедура
8 Фгкрита

|] Фгранинена

9скорена ограничена Фснования за избора на ускорена процедура:

! ,{оговаряне }&кои кандидати вече оа избрани Аа !_] Ёе !--.!

(ако е шелесъобразно при определени
видове процедури на договаряне)

(ако 0а, посоче!пе шмена,па ш аёресшпае на
шконол'шческшпе опера/порш' кош7по вече са
шз6ранш, в рубршка [г!. 1 ,,,\опълншп'елна
шнфор;,сацшя")

унп: 5'юбв-6@! -43а6-968в-867 ! 7850Б1 05



п0ртщ:0о!45 оБявлвнив зА поРъчкА (версия 5)

9скорена процедура на договаряне Фснования за избора на уокорена процедура:

! €ъстезателен ди€1лог

гу.1.2) Фграниненпе на броя на оператор||те' които ще бъдат покапени да представят
офертп илп да участват
(огранинени процедури и процедури на договаряне' състезателен диалог)

|1редвиден брой на операторите 

-

и.,1и предвиден миним€1лен брой и (в прило>кимите олулаи) максимален брой

Фбективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

гу.1.3) Ёамалявдне на броя на операторите по време па договаря!|ето илп диалога
(прошелура на доп)варяне' състезателеп диалог)
|1рибягване към поетапнапроцедуразапостепенно нам.!ляване наброя на Аа ! не п

!у п за възлагане

ту.2.1) [(ритерпп за възлагане (моля, отбелеэкете съответпата/ите клетка/п)
!Ёай-ниока цена

илу|

[икономически най-изгодна оферта с оглед на

[]посонените по-долу критерии (критериите за въз.,тагане трябва да6ъдат пооочени с
тяхната тея(ест или в низходящ ред на ва)кност в сщ/чаите' когато определянето на
тежест е невъзмо)|(но поради очевидни принини)

!критериите' пооочени в опецификациите' в поканата 3а представяне на офещи или
за договаряне или в описателния докуме}1т

1

2

_)

[(ритерпп
|[реллохена цена
€рок за изпълнение
€рок за подмяна на

на доставките
доставен некачествен консуматив

[еясест
1о
2о
10

1у.2.2) ![нформашия относно електронен търг
|{е се използва елекщонен търг
(ако да, ако е уместно) .(опълнителна информация относно електонния търг:

Аа!Ёе8

19.3) &мппистративна пнформация

|у.3.1) Референтен номер на досието' определен от въ3лагащия орган (в
прило)кимите слунап)

|у.3.2) |1редшпшни публпкации относно същата поръчка А" ! !{е 8
(ако да)

!Фбявление за предварителна информация !Фбявление в профила на кущ/вача
Ёомер на обявлението в ФБ на Б€: /$- от

унп; 517е0{68-6ш] -43а6-9б8а-8Б? ! 7350Б105
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|1 .[оуги поеди!||ни ггубликации (в поило>кимите случаи)

!у.3.3) }словпя 3а получаване на спецпфпкации п допълнителни документи илп на
оппсателен доч/мент (в слунай на състезателен диалог)
€рок за полу{аване на иокания за документиу!|!изадостъп до доцменти
Аата: 18104120|6 д7мм|гггг 9ао: 16:30

!йатшмш дощ.мешти Аа ! Ёе 8
(ако да, пооочете оамо с цифри) {ена: Ба-т:ща:

9словия и начин на гш1а|цане:

!у.3.4) €рок за получаване ша офертп или на 3аявления 3а участше
Аата: 18/0412016д7мм|гггг 9ао: 16:30

|у.3.5).{ата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на
пзбраните ка||дидат[| (ако това е и3вестно, в слунай на ограниченп процедури'
процедурп на доп)варяше и състезателен дпалог)
Аата: дд7мм/гггг

|у.3.б) Б,зипс/езицп, на който/копто могат да бъдат пзготвени офертите пли
заяв.,|еншята за участие
!Бсеки от официалпните езици на Б€
8 Ффициал ен| ни език/езици на Б€:
8вс !од !вь !сд п!т !шг !ко !гт
!вз !ов !вш !тт !нш !рь !вк !зу
!сз !вт !гк !ьу !мт !рт !вь

.[[оуги:

|у.3.7) 1!1иншмаден срок' през който оферентът е обвързан от офертата
до: дд7мм/гггг
или ||родължителност в месе:{'и: или в дни: 90 (от ды[ы!а, която е посочена за

дата на получаване на офещата)

|у.3.8) }словпя за отваряне на офертите
[ата: 1910412016 дл/мм|гггг 9ао: 09:30

(в прилолсимите олучаи) 1!1ясто: Административната ограда на 1|] на ЁФ}1 - |[левен, пл'
''|{ван йиндиликов'' )\! 8, етаэк7, офис 74.

.[|пца, копто са оправомощеши да присъстват прп отваряпето на А. 8 !{е !
офертште (в прплоэкимпте слунаш)
(ако да),(опълнителна информация отнооно оправомощените лу1цаи процедурата на
отваряне:
Фтварянето на офертите е публинно и на нето мотат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители|
както и представители на средствата за масово осведомяване и
друти лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.

!!.1) }1нформац!|я отпосно перподичното възлагане (в прпло2кимите слунап)
1ова пре!с''''"'' периодично повтаряща се поръчка А' ! !{е !
(ако да) |1рогнозни срокове за губликуването на следващи обявления:

![.2) }1шформация отпосно средства от [вропейския сък)з
|1орънката е във връзка с проект и|или програма, финансиран|аоъс .(а !не8
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средстава от кия съ}оз

(ако да) |[озоваване на проект'ите и|илу| програмата./ите:

9!.3) .(опълнптелна информац!!я (в прило'кимпте случаш)
!окументацията е публикувана в сайта на ЁФ]:1 - шшш.по|.Б9, раздел
||рофил на купувача: }:!!рв: //!еп0егэ-
ршб1 !- с . пз э | .Бч / ср / р|п / 201 4 / Рогпэ / у'о0 у' 9 г% о1 ъ в 0 % о0 % вв % р1 % в 4 % о0 % в 8 %

п0 8вв? 2 0 % о0 %вп? о0 ъв0 %2о%|о%вА% о1 % в з % о0 %вгъ о1 ъ в з % о0 %в2%оо%в0 % о1 %

8 7 % о0 %80 /0осзе[|опера9е . азрх?
1|=282 &го]_оег€]1 !:0х0 !2оо52ооо42з 694 Рв 4 ггвпс4в9 14 8 ссвв2|941с4воо
| 6т 2 6с5 9А6 6 г 4 6 4 4^2^25 5 1 4Ав 9с 7 РР 9 а ! 1 з ! : 1 7 8 4 аББ3 _ 2 в 1 \ _ 4сб 5 _ а | 50-
1 4 0 0б 1 с 500а 7 & Роо ! Ро 1 6е т :% 2Р [р% 2Рр 1 п % 2 т 2 0 \ 4ъ 2т1 4 % 2о2 0 \ 6% 2о]- о 1 5 %

2о| 4 ъ 2о 4 6 & Ре с 5 г с :% 2! [р% 2Рр 1 п % 2 т 2 о \ 4 % 2т ] 4 ъ 2о2 о 7 6% 2о]0 1 5 % 2 о 1 4ъ 2о 4 6
Фбменът на информация мохе да се извърши по пощата, по факс или
чрез комбинация от тези средства.

ш по об)калване

у[.4.1) Фрган. който отговаря за процедуоште по обясалване
Ффициал:но наименование
7{оуу:утсия за зацита на конкуренцията
|1ощенски адрео
бул. 8итоша ш! 18
|'рад
€офия

|!ощеноки код
1000

.{ърхсава
Република
Бълтария

1елефон
о2 9884070

Адрес за електронна поща
срса0п|п@срс . Б9

Факс
о2 9807з15

|,1нтернет адрес ({_}к!) :

}:[[р : / /ыыы. срс. б9

Фоган. който отговаоя за пооцедуоите по медиацшя (в прилолсимите случаи)
Ффициално наименование

|!ощенски адрес

[рад |1ощеноки код ,{ърясава

1елефон

Адрес за електронна поща Факс

[,1нтернет адрес (1-]&!):

у|.4.2) |1одаване на экалбп (моля, попълпете рубрика у|.4.2илл прп необходимост

рубршка у|.4.3)
!точнете информацията отнооно крайния сро:с/крайните срокове за подаване на хсалби:
€ътласно чл. 72о от 3Ф|1.

у1.4.3) €лттсба, от която мо2ке да бъде полунена информация отпосно подаването на

9Ё||: 58фб8-6ш1 -4за6-9ь8а-8ь7 17850ь!05
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?|(алби

Ффициал:но наименование

|1ощенски адрес

['рад |[ощенски код ,{ърх<ава

1елефон

Адрес за електронна поща Фако

14нтернет адрес (0&!):

!!.5),[ата на изпращане на настоящото обявление
.[1ата: 08/03 120|6 лд/мм|гггг

пРило)|(ш,нив А
иим А

!) Адреси и места за коптакт' от копто моя(е да бъде полунена допълпптелна
пнформацпя
Ффициално наименование

Ёационален идентификационен },|'э (Б14()

||ощенски адрес

[рад |[ощенски код ,{ърлсава

йяото/места за контакт [елефон

Ёа вниманието на

Адрес за елекщонна поща Факс

[4нтернет адрес ({-]&!):

||) Адреси и места 3а контакт' от които могат да бъдат получени спецификации п

допълнштелни дощ/ме!!тш
Ффициа-гпно наименование

Ёационален идентификационен ]',{ъ (вик)

||ощенски адрес

[р'д |[ощенски код ,{ърлсава

йяото/места за контакт 1елефон

Ёа вниманието на

Адрес за електонна поща Факс

},Ё!1: 59ф{68-6ш1-43д6-9Б8а-8Б? 1 7850Б105



14нтернет адрес ({.'к!):

[!!) Адреси и места за контакт' на които трябва да бъдат изпратепи
офертите/заяьг|енпята за участше
Ффициа-глно наименование

Ёационален идентификационен }*|э (Б|4$

||ощеноки адрес

|рал |[ощенски код ,{ърхсава

йясто/места за ко}ттакт 1елефон

Ёа вниманиего на

Адрес за електонна поща Факс

14нтернет адрес (0Р!):

1\г) Адрес па другия възлагащ орган' от !|мето на когото възлагащият орган
и3вър[шва покупка

пдРгщв:0о145 оБявлЁнив зА поРБ9(А (версия 5)

(!1зползвайте прило}!(ение А, рш}дел 1! толкова пъти' колкото е необходимо)

пРиложвнив в1 _ оБщвстввни поРъчки
!(атегории услугп' посоченш в раздел 11: Фбект на поръчката

.[ш ректи ва 200 4 / |8 |$,,о

|(атегория !{9(1) |!редиет
1 }отуги по поддрьжка и ремонт
2 |отуги на сиопьтния транспорт(2), вклюнително ус'!уги с бронирани автомобили и куриерски

услуги, с изключение на превоз на поща
3 }о:уги на въздушния транспорт за превоз на пьтници и товари' с изключение на прево3 на

поща
4 превоз на поща по чша(3) и по възд}о(

5 Аалекосьфщителни услуги
6 Финансови ус'!уги: а) засграхователни ус'1уги, б) фнкови и инвестиционниуо'суги(4)
7 (омпютърни и свързаните с тях ус'!уги
8 }о:уги за научноизо|едователска и развойна дейност(5)
9 €четоводни и одиторски уц|уги' водене на книги
10 }о:уги по пручване на пазара и изс.л!едване на общесгвеното мнение
11 конФлтантски ус'|уги по управление(6) и свързани с тях уо!уги
\2 Архитеюцрни и инженерни услуги] услуги по градоустройствено планиране и по паркова

архитекцра;свързани научни и технически консултантски ус]1уги1 уФ1ути' свьрзани с
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги|4 }о:уги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15 издателски ус.!1угии услуги по печат срещу възнгра)|(дение или по договор
16 }о:уги по сьбиране и третиране на отпадъци' включително канализационни воАи'' с!нитарни

и о<оАни уо1уги
категоРия ш9(7) пРедм€т

\7 }о:уги на хотели и ресторанти
18 }о:уги на желе!опътния транспорт
19 }о:уги на водния транспорт
2о €помагател:ни и допълнито'!ниус!1уги в транспорта
2| |@ридически услуги
22 }о:уги по набиране и предоставяне на ра6отна сила(8)
2з !етекгивски и охранителни ус!1уги' с изключение на ус.г|уги с бронирани автомобили
24 96разователниус'1угииус]1уги|свързаниспрофесионалнообунение
25 !слуги на щравеопазв€|нето и социалните дейности

унп: 5пф{б8-6ш] -4за6-9ь8а-8ь7! 7850ь1о5



!1вРпдда: ф |45 оБ-'в.,внив зА поРъчкА (версия 5)

27 !ругиуотуги
(1)6тегории усл!уги по смисы]а на член 20 от !иректива 20и|18|Ёо и приложение 11 А кьм нея.
(2)€ изклюнение на ус.г!угите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)€ изклюнение на ус.г!угите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)€ изклюнение на финансови ус,!уги във врьзка с изда&!нето' продажбата' покупката или прехвърлянето на

ценни книжа или друг\4 финансови инструменти, иуслуги на централни банки. €ъщо така се и3ключват:

ус!1угу(те' включващи придфиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на 3емя,
същесгвуващи сгфАи или друго недвижимо имущество' или във връ3ка с права върц такива' Аоговорите за

финансови !Ф!м, които @ сключени едновременно със' пред]и или о1ед договора з€! придобиване или наем,
нез!|висимо от тяхната форма, фаче се подчиняват на правилата на директи&!та.

(5)€ изклюнение на услуги за научноизследователска и развойна дейносг, ра:}лични от тези, при които ползите
възникв€|т и3ключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при прове)цането на собсгвените
му дейносги, при ус,|овие че предоставената ус]]уга е изцяло гиатена от възлагащия орган'

(6)€ изклюнение на ус.г|уги по афитраж и помирение.
(7)(атегории ус.г|уги по смисъ'1а на член 21 от Аирекгива 20Ф||8|Ё9 и приложение 1| Б кьм нея'
(8)€ изклюнение на трудови договори'
(9)€ изклюнение на договори за придобиването' разра6отв;!нето, производсгвото или съвместното производство

от и3лъчващи ооганизации и догово0и *! п0ограмно телевизионно

унп: 5пфб85щ|_4з06-9ь8а-8ь7! 7850ь !05


