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оБявлвнив 3А поРь.кА (ффц 7)

весг||ик ||а ввропейския сьлоз

}1нформация и онлайн формуляри: ьпо://5|[па!.1еа.ецгооа.ец

оБяв/[внив зА поРьчкА
д!ц'е|0ива 2о14 /24/вс | зоп

!!|роект на обявление
! Ф6яв.гтение за пфликуване

РА3дв/| 1: 8Б3./[А|А||| ФР|А] |{

[.:') Ёаппценование и 8д|!€сц 1 ([ио]|я, посочете !еит[кп въ3./|ага|ци оргацп' кошто
0ттоварят 3а пооцедт'оата)
0фициално наименование:
национален осигурителен институт чрез тп
на нои - п'тёве н

национа.ден регистрационен вомеР: 2

721ов2521о1'7'7

||ощенски адрес:
пл. иван миндиликов ш!8

|рад,
п.певен

код ш1]т5:
всз14

пощенски код:
5800

дър'кава:
вс

/|ице за контакг:
плеонора Радулова, поля петкова

телефон:
+з59 884484/+з59 884471

Ё,летстронна поща:
р1етеп8пвэ!_.б9

Факс:
+з5 9 8в4440

интернет адрес/и
@сновев адрес (1!Р|,):
[[ [рэ : / /шт.тш. по| . б9
Адрес на профила на куп1ъана (1!Р'| ):
ь| !р5 : //|епаег5_рць!1с.пээ{ .ьч / ср /р|п
1.э) €ъвллесгяо въ3лага|{е
! [1орънката обхваща сьвместно въз'[агане

в шг|ай на сьвместно въ3][агане' обхващащо раз;1ични дър)кави - при./1о)кимото нациоц!у|но
3аконодателство в сферата на о6щестъенит€ по|/ьчки:

|-'']11оуьчката се въ&1ага от цент0а'|ен ооган за покупки

[.з) |{олсуццкация
шдоцт,!ентацията за обществепата цо|уьчка е достъпна за неощаничен и тгь'!ен пряк безгш!атен

досгьп на: (0&!,)
}лттрв://теп0егс-ршБ11с.пвв1-Б6/:р/р1п/_|ауо!15/$/}ос$е1нотпе.аврх?|0=%э[тр%2вр].п%292о|4%
2г14-2о18-1о15-14-89

!,0осгьпът до дог$т:евтацията за обществената поръчка е офаничен. допъ.г|нителна информация
мо)ке да се получи на: ([Р|-)
допъ'1нитФ''|на информац1{я мо)ке да оьде цо.'уче!{а от

[||орепосоненото/ите място/места за контакт
[-']друг адрес: (моля. посочете доут а;1оес)
Ффертите или заяв.г:ени'|та за участие Фябва да бъдат изпратени
|]елекгронно посредством: ((]&!,)

!горепосояеяото/ите мясго/месга за ко}{такт
|_1до следния адоес: (моля. посочете дотт адоес)

[-] Ёлекгронната ком}'никация изисква използването на средсгва и устройства' които по принцип не
са достъпни. възмо)кен е неограничен и пъ]|ен пряк безгллатен досгьп на; (|}Р]-)

!.4) вид |{а въалага'ц|'я орга.н
|]йинистерсгво пли всяка|Фв друг национ|!]!ен [|1ублинноправна организаци'|

::ли федералев орган' вк'!ючптелпо техци
ре!11он:ш!ни и]!и местни подра3де.'|ен!{я

!Ёационална или федерална агенц|1я/сл\'к6а пввропейска инсгитция|агенция влп
мещю'.|!ародна организация

! Регионален ::ли местен орган
|-"1Регтаонална или местт.та агевция/слтя<ба

пдрг тип:

! Ёасганяване/я<илищно стРоителство и места
за отдих и култ1'0а

[.5) Фсновва дейпост
!Фбщи обществени ус;|уги



оБяв.'!внив зА поРьчхА (в.рсш 7)

Фбщесгвен ред п бе3опасност !Фгди1 цлцра и вероизповедание

и финансови дейноспа &Аруга дейност: управ]1ява дър)кавното

РА3дв/! |!. пРп'дмвт
обшат ||а

[|.1.1) наименование:
''предоставяне на услу|и по почистване на помещения в ст1ради на тп на

нои _ плевен ''
Ре6еоентен номео:2 14 -2018_1015_14 _8 9

|!.1.2) основен сРу код; 9о9112оо
дотгь'|нгтелен сРу код: 1 2

[[.1.з) вид на поръчка
|-"] €тооителсгво |-''] -]!осгавки !1|9слугг,т

[[. 1.4) кр8тко описаппе;
пред!'ет на обществена поръчка е ,,предоставяне на услуги ло почистване
на помещения в сгради на тп на нои _ плевен" с лосочени обекти,
дейности | начин на извършване на почистването и изискъания към
изпълнението определени в техническите спецификации от документацията
за участие. участниците задълхително извършва! оглед на обектите за
почистване и хигценизиране преди крайния срок за подаване на офертите.
огледът се извършва в рамките на работното вре!де на възлохителя от
0в.00 часа до 12.00 часа и от 1з.00 часа до 17'00 часа.
[[.1.5) прогноана об!ца стойност:2
стойвост, без да се включва д{с: 29765 валуга: всш
(за ралаковш споразу/|.ен1!я 1!л! фнФ11!чн1! с|!стпе'|1! 3о покупю! _ про?но3на фщо 'макс1!ма!1на
е[пойнос/п за .|яла7па прфълэ!с117пелное'п на ра'1ковотпо споразуменце 1!лц на ына'1цчнотпо
сципелсо зо покцпто;)

[|.1.6) Ра3дедяне на обособени по3иции
настоящата по|уьчка е разделена на обособени позиции
!д"
Бне

Фферти могат да 6ьдат подававп за
!всинки обособени позиции
!максима.л:ен брой офсобени позиции:
!сапто елна обособепа позиция

|]йаксимален брой о6особени позициц' които могат да бъдат въздо:кени на един оферент:

!8ъз.г:агащият орган си запазва прав0то да Бьз.||ага порънки, комбиниращи огедните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РА:}дЁ'1 |1.2) Фписание / обоеобе[[а позиция
|!.2) описа||ие 1

11.2.1) 2

Фбосо6епа позицпя !'[р :

2

[[.2.2) до|[ъ'!пгг€лп}| сРу кодове 2

основен сРу код: 1

дотгьлнителен сРу код: 1 2
90911200

1|.2.з) място па и3пъдпецие
основно място на и3пъ'!нение:
Ад\.1. сграда в гр. плевен' лл. ,,ив. миндиликов" ш!в. Филиал в !'р. червен
бряг, ул. ,,о!ец паисий" ш6,' ипРм в гр. левски, бул. ''вългария'' ш!58;
Архивохранилище в гр. плевен' ул. ''€тоян заимов'' ш!3.

код !.{{}1$:1 86з:д
[[.2.4) опцсаяпе на обп|ествената по}уъчка:
(естесгво и коликество на строителнц ра6оти' досгавки :.:ли ус.т}ти и]1и }.казване на цотребности и
изисквания)

унп 24с57о8,|-5о7а-45ь7'.95 6А641964фъс



оБявлЁнив 3А поРьч(А{в.рсм ?)

пред!детът на настояцата обществена поръчка е за цредоставяне на услуги
по почистване на по!/ещения в сгради на тп на нои _ плевен. с настояща!а
обществена поръчка се цели реализиране на услуга. продиктувана от
необходимостта от ежедневно и периодично почистване и поддърхане на
чистотата в слухебните, архивните и сервизните помещения, както и
прилехащите къ\4 тях общи части в сградите на тп на нои _ плевен' в
които се ооъцествява дейността \4у. обекти на почистването в обхвата на
обществената поръчка са: 1. Административна ст1рада на тп на нои _

плевен. с адрес гр. плевен, пл. ',иван миндиликов'' п!8 _ обща площ за
почистване з ов6,в? кв. м.' включваща: - обединена приемна _ на
сутеренен етаж о обца ллощ 219| о6 кв. м.' включващ приемна и едно
сервизно помещение. о настилка от транитогрес; - Архивно помещение _

трети етах с обща площ 6о?,10 кв. м., с настилка от балату!,{; - осми
етах с обща площ 75з,5? кв. м., включващ 11 офисни по!'ещения' всяко от
тях със сервизно по!дещение, стълбище, стълбищно предверие' коридор и
помещение за хит1иена, с настилка от гранитогрес; _ 

девети етах с обща

дд6ц ?53,5? кв. м., включващ 11 офисни помещения, всяко от тях със
сервизно помещение, стълбище' стълбищно предверие' коридор и помещение
эа хигиена | с настилка от гранитогрес; - десети етах с обща площ 753.57
кв. м.. включвац 71 офиени помещения' всяко от тях със оервизно
помещение' стълбище, стълбищно предверие' коридор и помещение за
хитиена| с настилка от гранитот]рее. 2. Филиал на тп на нои _ плевен, с
адрео гр. червен бряг, ул. ,,отец []аисий'' ш|6, етах з-ти - !ри помещения,
коридор и сервизно помещение с обща площ 15'2о кв. м., с настилка от
теракота. з. изнесено постоянно работно място на тп на нои _ плевен, с
адрес гр. левски. бул. ,,България" ш|58' етах 2. стая ш!201 - с площ 17'20
кв. м., с настилка от балатум. 4. наето помещение за архивохранилище,
намиращо се в сутерен на сградата на отдел ,,държавен архив" ' плевен, с
адрес гр. плевен' ул. ,,стоян заимов" ш!з с площ 141,44 кв. м., с
настилка от |'!]1озайка. обща площ на всички по!1ещения за почистване и
хи!иенизиране - з з2о,71 кв. м.
начин на плащане:
плащането ще се извършва в български лева. по банкова с!детка посочена
о\ иэлълни\еля на 24 (двадесет и четири) делими равни месечни вноски в
срок до 15 {петнадесет) работни дни от представяне на надлехно оформена
фактура и след подписан приемателно_преда ва т елен протокол за
извършената услуга за съответния месец.
1|.2.5) кРитерии 3а въ3.'[агане
[ 1(ритериите по-долу

! }(ритерий за кавесгво _ име: / те'(ест: 1 2 2о

! (ритерий, свързан с разходи _ име: / тФкест: 1 2о

8 цена - тФкест: 21

! 1_!ената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
докумецтацията на об|цесгвепата поръчка

1|.2.6) прогпо3на стой:тост
€тойносг, безда се влогючва АА€: 29165 вал}та: всш
(за ролсковш спорозумен1!я т:лц 0цна;'сцчнш ц!стпемц зо покупк!1- про2нозна фща макс1!'1ал''1а
сгпойнс>стп зо тлялогпо птху11т'лэстлтпелнс;стп но тпазо обс:со6ено поэцц:л;я)

[|.з.7) |1родъ,тлс:тте.'1носг на поръчката' ра]цков(уто спора3!/}1ение !{,]!и д1!нам!!чна
с!|сте1!|а 3а поц,пки
продь.||]кителносг в месецц: э4 или !родьлжителност в дни: 

-

и]|\,|,

начална дата: 

- 

дд/мм/гггг
кпайнадата; дд/мм/гггг
та3и поРьчка подле)!(и на подновяване
Фписание на подновяванията:

дап нев

1|.2.9) инфор1ца[{ия относцо отранивенше за брол !|а ка|!д|дат|{те' ко|шо ще бъдат
покацеци
(с изк.лгюнение на открити процедри)
Фчакван брой кандидати: 

-унп: 24с'7о84-5о7а-45ь7-д95а-464Ф 646ъ[



РА3дг-/| 11|: |[РА3[А' иконо1}1и!|вскА9 ФинАнсовА и
твхн1/г1|вскА инФоРмАция
1|[.1) ус,[овия за участпе

оБяв'|вниЁ зА поРъ(кА (фФш ?)

Ф6етстивни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

!!.2.1о) инфор1цдция относ|{о вариантите
1]|е 6ьлат поиемани ваоианти дап ней
||.2.11) ипформация относно опци|{те
опци}!
Фписание на опциите:

да! нев

[[.2.!2) ипфоРмац|{я отпос||о е.'|е[сц'оннш ката'!ози
!Ффертите трябва да 6ьдат предсгавеви под фоРмата на елекц)онни ката.'1ози или да вк.[1ючват

електронен ката./|ог

11.2.в) ицфор1!!!ацшп отшосшо средегва от ввропейек!:я сь:оз
Фбщесгвената по1хьнка е във връ3ка с проект и/или прощама, финансиран/а сьс
средсгва от ввропейския сьтоз
йдентификация на проекта:

дап не8

1[.2.14) до[гьдн[ттедша инфорпша:1ия:
източник на финансиране _ бюдхетът на държавното обществено
ооигуряване.
прогнозната стойност на поръчката е 29165.00 лв. (слово!"{: двадесет и
девет хиляди сто шестдесет и пет лева) без включен ддс и нейният размер
не !дохе да бъде надвишаван.

[[!.1.1) годшост 3д уп|'а)кцлване на щ>офесионалната дейност, вп<л!оч!{тедцо
изис|(вац|!я във връ3ка с в|1исването в щ:офесиона,'!ни |''1и търповс|сц регистр!!
€письк и кратко оцисание на уе/!овията:
възложителят не поставя изисквания относно годността
(правоспосо бностт а ) за упрахняване на професионална дейност на
участниците.
[[1.1.2) ихоно}ц}!ческо и фишатлсово сьстояп!.|е
! |(ритерии за подбор, какго е указано в документацията за обществената поРьчка
€письк и кратко описание на кРитериите за подбор:
възлохителят не поставя изисквания за иконо!!ическо и финансово
състояние на участниците.
и3исквано миним ално |нът ниво|а 2

[[[.1.3) тею|ически и тцгофесиопалпи въ3![ох(||остц
! 1(ритерии за подбор, какго е }тазано в доц,т{ентац!{ята за общесгвената поРъчка
списьк и кратко описание на кРитериите за подбор:
1. списък на услути / дейности, които са иден!ични или сходни с предмета
и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три)
тодини от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
да!ите и получателите' заедно с доказателство за извършената услуга.
списъкът се попълва в влектронния единен европейски доку!дент за
обществени поръчки (еввдоп) _ попълва се в чаот 1у' буква в:
,,технически и професионални способности''.
2. ,!екларация за инструментите, съоръжения!а и техническото оборудване,
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
декларацията се попълва в Ёлектронния единен европейски документ за
общесцвени поръчки (еЁЁдоп) - попълва се в част ту, буква в:



оБяв'шниЁ ]А поРьчкА (3.фщ 7)

доказателствата се представят само от участника, определен за
изпълнител преди сключването на до!овора за обществена поръчка.
!1зисквано миним а;тяо| ни нпво|а:2
1. участниците следва да са изпълнили услута/ дейност с предмет и обе[4,
идентични или сходни с този на поръчката за последните 3 (три) тодини
от датата на подаване на офертата.
минимално изискване: участниците следва да са иэлълнили \4ини!ду!.4 една
услуга/ дейност с предддет и обем' иден!ични или еходни с предмета на
обществената поръчка.
под ,,идентичен" предмет следва да се разбира предоставяне на услуги по
почистване на помещения в административни с|ради.
под ,,сходен'' пред!1ет следва да се разбира извършване на уелуги по
почиотване |хи!:ие\1изиране ) на помещения в обще ст вено _обслухв ащи с|ради'
стопански, ,{'илицни и дру|и сгради.
под ,,изпълнени услути/ дейно сти\' се разбират такива, които независимо от
датата на сключването/възлагането им. са приключили в посочения по-горе
период.
2. учас\ниците следва да разполагат с инструменти| съоръ'кения и

,!ехнцчески и проФесионални спосооности

техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката
1!1.1.5) и||фор!!!ацця (утпосно 3апа3ени поръ::ки 2

[!|орьнката е запазена за защитеви предпрпятия 11 икономически оператори' насочени кьм
социална и професиона./1на ивтеФац[я на лица с рре)цанпя и,/1и лица в веравностойно
поло)кение

!!,1зпълтнението ва порьчката е ограничено в рамките на прощами за сь3даваце на защитени
1|!еста

!|1.2.1) информа!{ия 0тнос|!о опреде.'|е!{а щ'офесця (сап:о за порънки за ус.]туг:д)
!!1згъ.лтнението на поръчката е офаничево до опредедепа професия

[!|.2.2) ус'|овия ва и3цъ'!!{е|{|!е !{а поръчката!
гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 3 от
стойността !'у без включен ддс и се представя в една от следните форми:
а) парична сума; б) банкова гаранция или в) застраховка, която
обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
гаранцията по буква "а'' и буква "б" може да се предосРави от името на
изпълнителя за сь,1етка на трето лице - гарант. участникът, определен за
изпълнител' избира са!и формата на гаранцията за изпълнение. условията
за задърхане и освобохдаване на гаранцията за изпълнение са уредени в

до!овора на обцествената поръчка !дехду възложителя и изпълнителя. Ако
изпълнителят предотави гаранция за изпълнение на договора под фор!дата
на банкова гаранция или застраховка' същите следва да са със срок на
валидност не по_кратък от з0 дни след изтичане ка на договора
![1.2.3) и||фор!ллацпя относпо пеРсонала, който отговаря 3а ц3пълнението на
поръчката
!34:р;окение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

РА3АЁ'|19з пРоцвдуРА
ту.1) описапие
ту.1.1) вид щ'оцед4'а
фФгкрита процедра

|]}скорена процед1ра
Фбосновка:

!Фгранпнена процед1ра
!9скорена процед1ра

Фбосновка:

!Фьстезателна процедФа с договаря|.е
!}скорена пропедгра

Фбосновка:

унп 24(57о84_'о7а_4'ь7_!95!164в6{Ф?.'
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||артнъорство 3а иновации
[блично сьсгезание

!9.п.3) ![нфор;иа!{ия о1цосно ра!!ково спорав!|!!ение !''ти дц!|атии!|па система за
пощ1пки
!?ази обществена порьнка обхваща ск;|ючването на рамково спораФ/мение

!Рамково спораз1тление с един операт0р
!Рамково спораз),мение с няколко оператора

предвиден максимален брой уяастници в рамков0то сцораз}ъ'ецие: 2

![ази общесгвена порънка обхваща сьздаването на динамична система за покупки
|-1.[1инамичната сист€ма 3а покупки мо>ке да 6ьле използвана от допъ.'!нитф'|ни кут!!ъачи

в сду|ай на рамкови спораз).мения _ обосноваване на срока' чпят0 продь;0кителност надви|цава
четири години:

1у.14) и!!фор!ддацця отност[о !{а]|даляване на броя ца ре!цен}{ята |ъ'!и офе1гг:тте по време
на договарлнето и'ти |{а диа.'!ога
[||рилагане на поетапна процед,'ра 3а постепенно нама.лтяване на броя на обсьяцаните Ретцения

1-|'|и на договаояните офеоти

гу.1.5) инфор1ца!ц.|я от||оспо доповаряне (саг:о за състезате.'|ци процед/ри с
договаряне)
!8ъзлагащият орган си 3апа3ва пРав0то да въз]1о)|(и по1уьчката въз основа на първонача.'|ните

оферти. без да поове'(да поеповоои

{9.п.6) [1нфор:иация относно е.1е|{[1'оцнпя тьрг
!|!е се използва е]|ектроне|! търг

лопълните-'|на инфоома1|ия от||осно е.'|ектоонн!!я тъог:

{9.п.8) }1шфорлпация относно спораз}'!денцето 3а дьрясавши порьнкл (ФРА)
Фбщесгвената порьнка попада в обхвата на спораз),'1| ението за дьржавни цоръчки да г] не в
(сРА)

ту.2
гу.2.1) преди|цпа [цб]1икация относпо та3ц щ'оцед4,а 2

Ёомер на обяв.г:ението в ов на вс: []п!]п/5 пп0-!]0пппш
Ёомер на обявлението в Роп:[][][]0[0[
(Ё0но оп сле0нцтпе: (Бявленце за пре0варштпелно шнФор]поц1!я; Фбявленше но проф'л:ло на
тсцпцвочо)

ту.2.2) фок 3а по.цгнаване на офеРти |'.']ц на заяв.'!ен||я 3а !д!астие
.4ата: то.о9.эо:8 дд/мм/гггг местно време: 17:оо

ту.2.3) прогно3!{а дата п& пзпра!ц&не ца цокаци за търг |{'!и за ]д|асгие ша и3бра|п(ге
каллд:лдаттл 4

дд,мм/гггг
гу.з.4) взици, па които ]|догат да бъдат цодадени офц;тлтте готи за-явленията 3а !д[астие
1

!у1алтийски
Ёемски
нцдерландски
[1олски
11оугтталски

ирландски
испански
италиански

!Френски
!*ърватски
!9егшки
!|1|ведски

19.э.6) йишитлалец ч!ок' щ'е3 който оферегп'ьт е обвъцван от офе;гтата
Ффещата тря6ва да бъде валидна до: 

- 

дд/мм/ггтт
или продъл)кителносг в месеци: 4 (от датата. която е посочена за дата на получаване на офеотата)

ту.2.7) ус.'!овця 3а отваряне !{а оферт!{те
[ата: ::.о9.эо:8 дд/мм/гггг месгно вРеме: о9;3о

йясго: Админисгративната сфада па тп на нои - тьевен с адрес: гр. 1иевен, ттл. "!,!ван
минд}!ликов' ш98, ет. :о, офис 74
йнформапия относ|]о упълномощевите лица и процедФата на отваРяне:
отварянето на офертите се извършва в публично заседание' на което мотат
да присъстват участниците в процедурата или тех|7и упълномощени
представители' както и представители на средствата за !'асово
оеведомяване.
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9[: опь'|нитв/!нАин(!о
9[.п) |{пфорша:дпя 0тпосно пер|1од|{чното въ3.'л8гаце
това предсгавлява периодично повтаряща се поРьчка да 8 не п
прогнозни срокове за публищването на следващи обявления: 2

24 (двадесет и четири) \4есеца от публикуване на настоящото обявление за
поръчка.
9[.а) [1нформация 0т|{оспо е.'!егц'ошното вьз.'|атаце

е се пр1'.'1ага електрон[]о по|уьчване
е се използва електронно факцтиране

![.3) Аоггьлц:тте"л:на :лнфорлла.:цпя: 2

1. възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка участник, когато: 1.1. е осъден с
влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за лрестъпление по чл.
108а, нл. 159а _ 159г, ял' 1'/2, чл. 192а. чл. 194 - 211 , ял. 219 - 252,
чл. 25з _ 260, нл. 301 зо'' чл. з27| з2|а и чл. 352' 353е от
наказателния кодекс; 1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление. аналогично на тези по т' 1.1. в друга
дърхава чле'7ка или трета страна; 1.з. има задълхения за данъци и
задълхителни осигурителни вноски по смисъла на нл. 162' ал. 2, т. 1от
данъчно-ооигуРи1елния процесуален кодекс и лихьите по тях. къ!,
дърхавата или към общината по седалището на възлохителя и на кандидата
или участника| или анало|ични задъл'(ения, установени с акт на
код4петентен орган, съгласно законода телст вото на дър'(авата, в която
кандидатът или учас1н.икът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване. отсрочване или обезпечение на задъл'(енията или
задълхението е по акт, който не е влязъл в сила; 1.4. е налице
нера внопост авеност в случаите по чл. 44. ал. 5 от зоп; 1.5. е
установено' че: а) е представил документ с невярно съдърхание, свързан
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или излълнението
на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор; 1.6. е установено с влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение нарушение на нл. 61, ал.
1' чл. 62' ал. \ или 3, чл. 63, ал. \ или 2' чл. 71в' чл. 72в, чл. 22в,
ал. 3. нл. 245 и чл. 30| з05 от кодекса на труда или чл. 13. ал. 1 от
закона за трудовата ми!:рация и трудовата мобилност или аналоРични
задълхения' устацовени с акт на компетентен орган' съгласно
за конодателст вото на държавата, в която кандидатът или учас!никът е
установен; 1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.
2. възложителят отстранява от участие в настояцата процедура за
възлагане на обцествена поръчка участник, който е обявен в
несъстоятелнос\ или е в производство по несъст ояРелност ' или е в
процедура г\о ликвидация | или е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. ]40 от търговския закон. или е
преустановил дейността си| а ъ случай че кандидатът или участникът е
чуждестранно лице _ се намира в подобно полохение. произРичащо от
сходна процедура, съгласно законода телст в от о на дърхавата. в която е
установен. основанията по т. 1.1.; т. \.2. и !. 1.'7. се отнасят за
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. '!ези лица
са конкретизирани в чл. 4о от ппзоп.
забелехка: участник за когото е налице някое/някои от основанията за
отстраняване по т. 1 и !. 2 и\1а право да представи доказателотва. че е
предприел мерки. които гарантират неговата наде'(дност съгласно чл. 56
от зоп. въпреки наличието на съответното основание за отстрацяване.
з. възложителят отстранява от процедурата всеки участник:
3.1. за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от зоп.

унп] 2,ъ5?0в4-507а-45ь?-'9\аА6^19 ыс62'|
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.2. за кот!ото са налице оостоятелствата по чл. 69 от закона за
лротиводействие на корупция\а и за отнемане на незаконно придобито
и!дущество.
3.3. за когото са налице обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 във
връзка с 52, ал. 1от дР на закона за мерките срещу изпирането на пари.
3.4. за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата' регистрирани в
юрисдцкции с преференциален данъчен рехим' контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по
чл. 4 от съция закон.

по о6:ка;валле

!!.4.т) Фрган' който оттоваря за процед1р;тте по об2ка./[ване
(-)фициално наименование:
комисия за зацита на конкуренцията
!!ощенски адрес:
бул. витоша ш! 1в
|'рад:
софия

пощепскц код:
1о00

дър)кава:
вс

тФ'!ефон:
+з59 29884070

|йе!оронна поща:
срсаоп'ц@ срс ' ь9

Факс:
+з5 9 29807з15

интерцет адрес ({'к!):
}т! [р : ,/ /шшш. срс . Б9

у|.4.2) оргап, който о{товаря за процед/рште цо медпа'ц1я 2

официално наит|!енование:

||ощенски адрес:

|рад' пощенски код: дърх@ва;

телефон:

влекгронна поща: Факс:

[,1нтернет адрес (0Р|,):

у[.4.3) подава|!е ца хсалби
1онна информация относво краев срок/крайни срокове за подаване на:калби:
жалба \.!оже да ое подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.
191 ' ал. 1, т. 1 от зоп.
\г[.4.4) с.'!})кба' от която мо!ке да бъде пол5гвена инфорлпа:дия относцо подаването на
:калбц 2

0фициално наименование:

пощенски адрес:

град: пощенски код: дър)кава:

телефон:

влектронна поща: Факс:

интернет адрес (1'к!):

9!.5) .{ата на пзпращаце ца цастояшдото обяв;:ение
дата: о17о8/2о18 дд7мм/гггг

унп 2ф5?о8+5076_45ь7-а95[444961с4ъ|
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възлагащият орган/вьзлохс?те||ят носи отговоРносг за гарантиране на спазване на
заководателството на ввропейскця сьюз и на всички при]!ох(ими закон|{.

!оля' п)втоЁте' колкото пьти е нео6ходи}..!о

в при/южимите случаи
ако тази инфр''{ация е известна
1оне да 6ъде присъдена з}€чи^{ост в}'{всто :}|!жност

мохе да 6ъде присъдена значимост в}'!{асто !ц!жност; ако цената е единственият
критерий :ц! възп!га}€' тежестта |€ се изк}лзк!

!

2о

21

!иректор на 1|| на ЁФ}1 - |{левен, дгьжностно лице по чл .'7 , ыт. | от 3Ф|[, съгласно з:!повед

]чгэ1016_40-254 от 23.02.2018 г. на упр:вите]ш! на нои

,чъ

твги горид-а;ю ! ?'
водд;.;нтл" ,| *ч

унп 2ф5'о84_5о76-45ь?-.9'!.&Ф6ас6}г


