
Рв|!]вниЁ зА о | кРивАн! нА |Роц!дчРА |ирсш 6'

Аг€нция по оБщЁстввни поРьчки
1000 ффия, ул' леге 4

епа.!: рк!оаоьф , аоо@аор.ьо
инт9рнет црес: ьФ://шшш.ао0.ф

Рв[швнив 3А откРивАнв [{А пРоцвдуРА

г,
оп
\

!11роекг на регпепие
[|Рехпение за публикуване

|]осьществен предварите]|ен конщол

ин на регцсц)ациопната форлша от €€[|
2о18о7о3-оо145-ооо3(ууууммоо-ппппп-)ооц)

нот'ер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг
професиоша,1[{а обласг, в която попада предм€тьт на общесхвешата поРъчка
-- извгьн списька

Ре1цение ог
инФо

.(е-товод:та ишфор]|дда](пя
партида на въздо}(ите''1я: ооц5
!оделение: 1[ на Ё@}1 - ||левен
изходящ номер: 1о 4о-т4-7 от дата от|о8 |эот8
комептар на възло)ки'!€-'1я:

РА3АЁ/[ |: въ&'|о)!{итв'[
! |!ублинен

1.1
нациовален регисграционен номер:
121оа2527о111

официално паименование:
национален оси!урителен институт чрез тп
на нои _ плевен
пощенски адрес:
пл. иван миндиликов

о64 8844в4; о64 в84411влеонора Радулова, поля петкова

064 8844401еуепвп55!. ь9

основеи адрес (1]к]):
шшы. по1 . б9
Адрес на проф1!ла на щттрана (0&|-):
п.!р5 : / /[епсег5_рць11с. п55|
[.2) вид ва въздо2|сите.]!я
(потгь.тгва се от гфлинен гьзлох<ите:)

!йинистерствоилидругдьр)кавенорган' [|1ублинноправнаорганцзация
в!9!ючитепно техни региона.||ни и]|и местпи
подразделения

! Ёашионална агенция/ог1экба | ] 8вропейска инстгату1пя | аг еяция или

[.3) ос!|овпа дейпо(т
(попълва се от пфличен възлоэкитог)

!Фбшествени услтщи !Ёасганяваие/:килищно строителство и места



!Фбшествен ред и сицрност
!Фколпа среда

![1кономинески и финансови дейности
!0бразование
йАрга дейност: управлява дъРя(авното

|.4) 0сцовна дейност
(попъ.тва се от секгорен вьзлоэкител)

[||ощенски услгуп,;
|]Ё,ксплоатация на геощафска обласг
!,!|рга дейносл: 

-

РА3дЁ/| 1[: Ф[}(Р}1БАЁЁ
[|Фткривам процедра

!за възлагане на общесгвена порьвка
!за ск.лгюнване на рамково споразу1'ение

!за сьздаване на динамична сист]ема за покупки

!концрс за проект

!Фьздавам квалификационна система

поръчката е в областите обрана и сицрност

Рв11]вниЁ зА откРивАнБ нА |РоцЁдуРА (ффя' 6)

дап нев

(попъ.т:ва се от пфличен възлот<ител)

(попъ,':ва се от секторен възлохсител)

!Фгкрита процедра
!Фщанияена процедра
!Аоговаряне с предварителна покана за участие
! Фьсгезателен диалог
! ||артньорство за иновации
!,(оговаряне без предвари1елна покана за г|астие

(за възлагане на общесгвева порьнка в областите обрана и сицрност)

оговаряне с пфлиюване на обявление за поръчка

[|1: |1РА8ЁФФсновАнив
(потдъ,тва се от тгублгвен възлоястгге.':п)

73, ал. 1 от 3оп
73, ап. э, т. :, б. [...] от 3Ф||
73, ал. э, т. э от 3Ф!|
18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от зоп
79, ал. т, т. [...] от 3Ф||
18, а.'|. 1, т. 11 във вр. с а.лт. 8 от 3Ф![
18, ал. 1, т. 12 от зоп
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. т, т. [...] от 3Ф|1

(потгь.тша се от селсторен възлояст:те.:п)

унп ф95]{ю3_7Ф2_4ф1_9мёгфо?ол7ь4.



Р€11!внив з^ откРив^нв нА тгоцЁдуРА (&Фи! 6)

. !8' ал. !, т. 7 във вР. с ал. 6 от 3оп
138' ад. 1' т. [...] от зоп

чл. 138, а][. 1 във вр. счл.79' а]1.1, т. [...] от зоп
чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от 3Ф!|

18, ал. 1, т. 12 от зоп
182, ал. 1, т. [...] от 3Ф11
182, ал. 1 вьв вР. с чл. 79' ал' 1' т' ['..] 0' зоп
141, ал. 1от 3оп

;ш|. 4 във во. с !ш!. 1 

^2. 
а]\. | ц чл. 14'. ал. : от 3Ф||

(тпо;пъ::ва се щ;и въ3лагаве !{& об|цественц поръчки в обдасглдте отбрана и сгтгд:ност)
16о от зоп
163' ал. ! с',т 3оп

19: поРьчкА
ту.1) наименовапие
,,предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на тп на
нои плевен"
19.а) 0белст па поръчк8та

19.3) 0писание на щ'ед]|дета на поцгънката (есгество п ко.]|ичество ша с!т'о|тте.]|ци
рабоги, доставки | !!! ус'л}ти |!'|и }'к8звалле па поц:ебпосгл: и иаисквания)
(огато основният предмет сьдър)ка допъ'|нителни предмети, те щябва да бълат описангт ц/к.
пред^.{етът на настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услути
по почистване на помещения в сгради на тп на нои - плевен. с настояцата
об]]1ествена поръчка се цели реализиране на услут1а, продиктувана от
необходимостта от ехедневно и периодично почистване и поддърхане на
чистотата в служебните, архивните и сервизните помещения, както и
прилежащите към тях общи части в сградите на тп на нои - плевен, в
които се осъществява дейността му. обекти на почистването в обхвата на
обществената поръчка са: 1. Административна о!рада на тп на нои _

плевен' с адрес гр. плевен, лл. ,,иван миндиликов'' ш!в _ обща ллощ за
почистване з 086,8? кв. м., включваца: _ обединена прие!'на _ на
сутеренен етаж с обца плош 219,06 кв. ьд., включващ прие!'на и едно
сервизно лоь.1ещение, с настилка от гранитогрес; - Архивно по|'1ещение _

трети етаж с обща площ 6о?,10 кв. м.. с настилка от балатум; _ осми
етаж с обща площ 753,57 кв. м., включващ 11 офисни по\4ещения. всяко от
тях със сервизно помецение. стълбище. стълбищно предверие, коридор и
помещение за хитиена, с настилка от гранитогрес; - девети етах с обща
цд9щ 753,57 кв. ь{., включващ 11 офисни помещевия' всяко от тях със
сервизно помецение, стълбице, стълбицно предверие, коридор и помещение
эа хи|иена | с настилка от гранито!рес; _ десети етах с обща площ ?5з,51
кв. !,]1., включващ 11 офисни помещения' всяко от тях със сервизно
помецение. стълбице. стълбищно предверие' коридор и по1!{ещение за
хигиена' с настилка от гранитогрес. 2. Филиал на тп на нои _ плевен, с
адРес !р. червен бряг, ул. ,,отец лаисий'' п|6, етаж з-ти _ тРи по!дещения'
коридор и сервизно помещение с обца площ '75,2о кв' !'., с настилка от
теракота. 3. изнесено постоянно работно място на тп на нои _ плевен, с
адрес гр. левски, бул. ,,България" ш58. 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 ]]р. плевен, ул. ,,€тоян заимов'' п!3 с площ 141,44 кв. 1\д', с
настилка от мозайка. обща площ на всички поме|цения за почистване и
хи!иенизиране _ з з2о, ?1 кв. ди.

начин на плащане: плащането ще се извърщва в бъл!арски лева. по банкова
с!'етка лосочена от изпълнителя на 24 (двадесет и четири) делими равни
1\десечни вноски в срок до 15 (петнадесет) работни дни от представяне на
надлехно оформена фак!ура и след подписан при ема телно- предав а т елен
протокол за извършената услуга за съответния месец.

унп -95]оо]-?.'2_49л_9мс_{с'07о6 7ь4.



Рв[!!внив зА откРивАяв нА пРоц€дуРА ( !еф'' 6)

19.4) Фб:цествената поръчка еьдър?ка и3исквани!' свъРзц'|п с опа3ване да п не в
на око.'[ната соеда
крктеришг€' свър3ани с опа3ва!|е на ок(!тпата ч'еда тц!исъсгват
брой)

(моля, посочете

техническата спецификация

критериите за полбор

пока3ателите за оценка на офертите

и3искван!1ята при изпъ.'!нение на договора (:отари в проекта на общи

( брой )

(брой )

(брой )

( брой )

19.5) |{пфорг:а:дия от||осно средства от ввропейс|ст|я съ|о3
Фбщесгвейй поРьч*" 

' """ "р"з1а 
с ,,роект и/йи прощама, финансиран/а сьс да ! не в

средства от европейските фондове и програми
йдентификация на цроекта:

ту.6) Ра3де-]|яце нд обосо6епи пози:дии
настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да! не8
мотиви за невъзмо)кността за разделяне на по|гьчката на обосо6ени цозиции (когато е прттго>кимо):
Разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради
спецификата на пред!{ета на поръчката.

гу.7) прогшозша стойност на по1гьвката
€тойносг. без да се вкпючва.[!/1€: 29|65 ва]цта: всш

|9.8) [1ред:цетът на по|уьчката се въп!пага с цпк('дко отде.'|нц процед/рц: да п не в
Фбп{а сгойносг ца по!уьчката' част от колто ое въз.'[ага с настояп|ата процед/ра:
отойпост. бе3да се вк.'!ючва ш1с: валута: в6п

списьк на осганалите процедри с кратко описание на техния предмет:

РА3.(Ё||!: мотиви
9'п) йотиви за избора тла щюцедра (хогато е тцг:ъ::оа<итшо)
(|(ратко описание на фатстпвеските обстоятелства' които обуо'тавят избора на сь0тветната
прошедра)
заповед ш!1016_40_254 от 2з.о2.2о1в т. на управителя на нои. с която са
предоставени правомощия на директора на тп на нои _ плевен да
представлява управителя на националния осигурителен институт. като
ооъцестви всички правни и фактически |1ейстьия, които са необходими за
възлагане на обществена поръчка по реда на вл. 13. ал. 1, т. 1от зоп с
пред\'ет ,,предоставяне на услут1и по почистване на помещения в сгради на

тп на нои - плевен".
у.2) лица' до ко!{то се и3прац|а пока,{ата 3а ]д{астие в процед/Ра |.а договаряше без
предвар1{те'!но обяв'т:ецие, дотоваряше беа щ>еддарите,1|.а пока|!а 3а !п{аст|'е'
договаряне без пцблип<}тане на обяв,пе!|ие за поръчкд' щ!яко договаряпе (когато е
ттр:д.:го:клдлдо)

у.3) настояц|ата шроцед/р8 е свър3аца с щ!е,цодца процед/ра ва въ3]1агапе ца
об:цествеша поръпка !{ли кошщФс 3а п|'оекг' която е (когато е щгило:килло):
открита с решение ш 

- 

от дата
публикувана в Ретистъра на обществените лоръчки под уникален ш!

дд7мдд/гггг

унп ф95зф]-?с'_49п _9вФгсзо7о11 7н!



Рв||]Ёни! зАогхРивАн} нА пРо|€дуРА (*р.п 6)

у.4) допъ,1н!тго1!{ата доставка/повторцата ус"'{уг! !{'|и сц)о|ттедегво е (когато е
щгг:ло:килпо)

за оповестяване откриванет]о на процедФа

РА3.&&Ё/| 9|| : допь'|нитв/!нА инФо
9[[.:') Аотгь:пнгтге.':пна информацпля (когато е гц>топохсип:о)

9|1.э) 0ргац. който оттоваря за ггооцедуоттге по об2ка'|ване
Ффициално наимепование
ко|4цсия за защита на конкуренцията
национален идентификационен шо (вик)

пощенски адрес
бул. витоша ш! 18
град
софия

1]ощенски код
1000

дъркава
Република
България

телефон
02 98в4 о7о; о2 9з5611з

АдРес за елекгронна поща
срсаап!п@сро. ь9

Факс
02 980?з15

интервет адрес ([]к|-) :

|т[!р ; / /шшш. срс. Б9

у||.3) подаваяе :ла ясвдб:д
точна информация 0тносно краен срок/крайни срокове за подаване на тсалби:
жалба !'охе да се подава в 10_дневен срок от из\ичане на срока по чл.
19'7, ал. 1, т. 1 от зоп. ,4фч'

|{а !|а !|*5{1вт
о1,о8/2о18 лл,мм/гггг ||#/ 1 \'ъ1

РА3.&&Ё|| 9[[[: въ3./[о'{(итв/| -..- ,г]!Рит0г *А_ч]ю
у]:
1!{

\.!!!.:) \>ите и:шенад(||од
!алина )|11 & э'&) с\а }х,"оээл$$'|!'
у1[[.2) длъ'!$[ост: '{*!}5:Р-
директор на тп на нои _ плевен, длъхностно лице по чл. 7, ал. 1от зоп
съгласно заповед ш!1о16_4о_254 от 23.02.2018 г. на управителя на нои


