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Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 101619985

Пощенски адрес:
2700

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG

Лице за контакт: Телефон:
Нели Гоцева +359 73894111

Електронна поща: Факс:
nelygotseva@wabd.bg +359 73894102

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.wabg.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
www.wabg.bg

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
www.wabg.bg

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
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Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
"Изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на 
риска от новодниния за Западнобеломорски район за басейново управлиние"

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 90700000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Целта на обществената поръчка е да бъде извършена екологична оценка и 
оценка на съвместимост, както и SWOT анализ на разработения проект на 
ПУРН и програмата от мерки към него, които ще бъдат прилагани в периода 
2016-2021 г. и с които да се осигури високо ниво на информираност, 
предотвъртяване и защита на неблагоприятните последици от наводнения, 
преди приемането им от Министерския съвет.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 83333 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да
Не 

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 90700000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
В териториално отношение изпълнението на общ.поръчка за изготвяне на 
Екологична оценка на Проекта на Плана за управление на риска от 
наводнения е необходимо да обхване територията на ЗБР на управление

код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Основна цел:
Целта на обществената поръчка е да бъде извършена екологична оценка и 
оценка на съвместимост на както и SWOT анализ на разработеният Проект 
на ПУРН и програмата от  мерки към него, които ще бъдат прилагани в 
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периода 2016-2021 г. и, с които да се осигури високо ниво на 
информираност, предотватяване и защита на неблагоприятните последици от 
наводнения, преди приемането им от Министерския съвет.
1.Първи - встъпителен доклад  за изпълнение  на дейностите, описани  в 
т. VІ.1. Първи етап от настоящото Техническо задание – на този етап 
Изпълнителят  представя:
Tдейностите и поддейностите, които ще изпълни съгласно техническото 
задание за постигане на очакваните резултати;
Tдетайлен график с конкретни срокове за изпълнение на конкретните 
дейности по отделните етапи и на обществената поръчка като цяло; 
Tясно и логически обоснован начин за изпълнение на всяка от 
предвидените дейности;
Tрезултатите, които предвижда да постигне при реализиране на 
съответната дейност, като ги обвърже със спецификата на самата дейност 
и предложения начин за нейното изпълнение, и опише ясно хронологичната, 
технологична и логическа взаимна обвързаност на процесите при 
изпълнение на отделните дейности; 
Tосновните рискове за изпълнение на поръчката и предвидените мерки за 
оценка и предотвратяването им. 
2. Втори доклад за изпълнение  на дейностите,   описани в т. VІ.2. 
Втори етап от настоящото Техническо задание-  в рамките на този етап, 
Изпълнителят представя:
TЗадание за обхвата на ЕО и схема за консултации и провеждане на 
консултации по обхвата на ЕО за проекта на ПУРН;
TПроект на Доклад за ОС за проект на  ПУРН в Западнобеломорския район и 
таблици за всеки РЗПРН  с предложени мерки и обосновката им;
TПроект на Доклад за ЕО за ПУРН в Западнобеломорския район и таблици за 
всеки РЗПРН  с предложени мерки и обосновката им;
TДоклади за ЕО и ОС с отразени резултатите от обществените консултации.
3. Трети  доклад за изпълнение  на дейностите, описани в т. VІ.3. Трети 
етап от настоящото Техническо задание -  в рамките на този етап, 
Изпълнителят представя Изготвен SWOT анализ на Проекта на ПУРН, както и 
доработен/преработен доклада за ЕО и ОС, в случай на такова решение от 
МК;  Справка за отразяване на становището по ЕО и ОС в съответните 
ПУРБ; Таблици за всеки РЗПРН с приетите мерки и обосновката им. 
4. Финален доклад – систематизирано и последователно представяне на: 
Първи – встъпителен доклад, Втори иТрети доклад в един общ финален 
доклад за изпълнението на  Първи, Втори и Трети  етап, описани в в 
т.VІ.1., т. VІ.2. и т. VІ.3. от настоящото Техническо задание.
Финалният доклад следва да съдържа анализ на цялостното изпълнение, 
съгласно техническото задание и сключения договор. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1  "Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и проект на 

Доклада за ОС
коефиент 
70% -20 
т.

2 "Изготвяне на проект на доклад за ЕО на проекта на 
ПУРН

коефицие
нт 70%-
40 т.

3 "Управление на риска" коефицие
нт 70%-
10т.

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
коефициент 30%

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83333 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 5 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
няма

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
няма
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ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят е необходимо да 
осигури екип с необходимия опит в изпълнението на дейности, сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка. Необходимо е Изпълнителят  
да е изпълнил успешно най-малко два договора за услуги със сходен 
предмет общо за последните 3 години, считано до датата на подаване на 
офертата. 
Сходен предмет: Проекти в областта на околната среда, свързани с 
изготвяне на ЕО/ОС на стратегии, планове, програми за действие и/или 
инвестиционни проекти, в които е извършван финансов и/или икономически 
анализ за избор на мерки, включени в съответните документи.
Изготвянето на ЕО следва да се извърши от колектив от експeрти с 
ръководител, съгласно изискванията и разпоредбите на чл.83 от Закона за 
опазване на околната среда /ЗООС/  и чл.16 от Наредба  за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 
Експертите в екипа следва да: 
Tотговарят на изискванията на чл.83, ал.2 от ЗООС и чл.16 от Наредба  
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми;
Tпритежават значителни научни и практически познания за повърхностните 
и подземни води в областта на наводненията,  както и притежаващи опит в 
извършване анализи и оценки;
Tподробно да познават:
•и да имат практически опит при прилагане на българската нормативна 
уредба  по екологична оценка, оценка за съвместимост;
•Закон за опазване на околната среда;
•Закон за биологичното разнообразие;
•Наредба  за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми;
•Директива 2007/60/ЕО за оценка и управление на риска от наводнения; 
•Закон за водите;
•Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС и 
•други свързани с тях нормативни  и поднормативни актове.  
•и друга нормативната база, отнасяща се до дейностите, предмет на 
обществената поръчка.
Предвид спецификата  на обществената поръчка, екипът на Изпълнителя 
следва да включва следните ключови експерти:
1.Ръководител на проекта – експерт с квалификация, съответстваща на 
поне една от  дейностите по проекта и с опит като ръководител или 
ключов експерт в подобни по характер и обем проекти; същият осъществява 
цялостното ръководство при изпълнението на обществената поръчка;
2.Експерт Хидротехническо строителство/Хидроинженер – експерт с опит в 
извършване на хидроложки и водностопански проучвания, анализи и 
изследвания; проектиране на хидротехнически съоръжения;
3.Експерт Икономист – експерт с опит в разработване на количествено-
стойностни сметки, в това число и:  предвиждания на количества, разходи 
и цени на ресурси; анализ на икономическа ефективност; публични 
финанси;  и др.
4.Експерт Еколог - експерт с опит в прилагането на Директива 2000/60/ЕС 
– Рамкова директива за водите; опит при определяне състоянието на 
водните тела и мерки за постигане или поддържане на добро състояние на 
водните тела.
5.Експерт по териториално устройствено планиране – експерт с опит в 
определяне на общата структура и преобладаващо предназначение на 
частите на територията, видът и предназначението на техническата и 
критична  инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на 
културно-историческото наследство, и изготвяне на общи и подробни 
устройствени планове.
Специфични изисквания за:
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1.Ръководител на проекта: 
TОбразование – висше: Архитект; Магистър по: хидрология, хидротехника, 
екология или икономика; 
TОбщ професионален опит – минимум 5  години;
TУчастие в минимум два договора за услуги, сходни с предмета на 
настоящата поръчка на длъжност ръководител и/или ключов експерт.  
2.Експерт по  Хидротехническо строителство /Хидроинженер:
TОбразование – висше;  Магистър Хидротехническо строителство/Хидрология 
или еквивалентна;
TОбщ професионален опит – минимум 5 години;
TЕксперт с участие в минимум един договор на позиция свързана с 
извършване на  хидроложки и водностопански проучвания, анализи и 
изследвания; проектиране на хидротехнически съоръжения.
3. продължава по долу:

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
3.Експерт Икономист – експерт с опит в разработване на количествено-
стойностни сметки, в това число и:  предвиждания на количества, разходи 
и цени на ресурси; анализ на икономическа ефективност; публични 
финанси;  и др.
4.Експерт Еколог - експерт с опит в прилагането на Директива 2000/60/ЕС 
– Рамкова директива за водите; опит при определяне състоянието на 
водните тела и мерки за постигане или поддържане на добро състояние на 
водните тела.
5.Експерт по териториално устройствено планиране – експерт с опит в 
определяне на общата структура и преобладаващо предназначение на 
частите на територията, видът и предназначението на техническата и 
критична  инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на 
културно-историческото наследство, и изготвяне на общи и подробни 
устройствени планове.
Специфични изисквания за:
1.Ръководител на проекта: 
TОбразование – висше: Архитект; Магистър по: хидрология, хидротехника, 
екология или икономика; 
TОбщ професионален опит – минимум 5  години;
TУчастие в минимум два договора за услуги, сходни с предмета на 
настоящата поръчка на длъжност ръководител и/или ключов експерт.  
2.Експерт по  Хидротехническо строителство /Хидроинженер:
TОбразование – висше;  Магистър Хидротехническо строителство/Хидрология 
или еквивалентна;
TОбщ професионален опит – минимум 5 години;
TЕксперт с участие в минимум един договор на позиция свързана с 
извършване на  хидроложки и водностопански проучвания, анализи и 
изследвания; проектиране на хидротехнически съоръжения.
3.Експерт Икономист:
TОбразование – висше; Магистър по Икономика;
TОбщ професионален опит – минимум 5 години;
TУчастие в минимум един договор, в който е участвал в в разработване на 
количествено-стойностни сметки, вкл. предвиждания на количества, 
разходи и цени на ресурси; анализ на икономическа ефективност; публични 
финанси;  и др.
4.Експерт Еколог:
TОбразование – висше; Магистър по Екология;
TОбщ професионален опит – минимум 5 години;
TУчастие в минимум един договор, в който е участвал при определяне 
състоянието на водните тела и мерки за постигане или поддържане на 
добро състояние на водните тела.
5.Експерт по териториално устройствено планиране:
TОбразование – висше;  Магистър Архитект;
TОбщ професионален опит – минимум 5 години;
TУчастие в минимум един договор, в който е извършвал определяне на 
общата структура и преобладаващо предназначение на частите на 
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територията, видът и предназначението на техническата и критична  
инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-
историческото наследство, и изготвяне на общи и подробни устройствени 
планове.
Предложените ключови експерти и техните автобиографии следва да 
отговарят на посочените в настоящото Техническо задание задължителни 
изисквания за съответната позиция.
Съответствието с изискванията се доказва с документи – дипломи, 
референции и др., както и декларации по чл.16 от Наредба  за условията 
и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, лично 
попълнени от всеки един от експертите и ръководителя на ЕО, че:  
•отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 от ЗООС;
•познава изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 
ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими 
методически документи;
•не е лично заинтересуван от реализацията на плана/програмата. 
Експертите по ал. 1  не са лично заинтересувани, когато:
oне са възложител на плана/програмата;
oне са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон или не са в трудово, гражданско или служебно 
правоотношение с възложителя на плана или програмата;
oне са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с 
компетентните органи по чл. 10 ЗООС;
oне са членове на комисията/експертния екологичен съвет по чл. 5 или на 
ВЕЕС по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗООС.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
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Публично състезание  

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13.06.2016 дд/мм/гггг Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 09.12.2016 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: ________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на  
офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.06.2016 дд/мм/гггг Местно време: 16:00

Място: В Заседателна зала № 2, в сградата на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район",  
находяща се в гр. Благоевград, бул. "Св. Димитър Солунски" №66
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Възложителят ще се възползва от предвидената в разпоредбата на чл. 178, 
ал. от ЗОП възможност и ще определи срок за получаване на оферти от 10 
дни от изпращане на настоящото обявление за поръчка за публикуване, тъй 
като са налице обстоятелства, които изискват спешно възлагане на 
настоящата поръчка с предмит: "Изготвяне на Екологична оценка на 
проекта на ПЛан за управление на риска от наводнения за 
Западнобеломрски район за басейново управление". Мотивите за което са 
следните: Планът за управление на риска от наводнения /ПУРН/ беше 
изготвен със значително закъснение на сроковете определени по 
Директивата за наводненията и Законът за водите. Крайният срок за 
представяне на ПУРН пред Министъра на околната среда и водите е 
началото на м. декември 2016г., след което, до 31.12.2016г. ПУРН трябва 
да бъде внесен за разглеждане и утвърждаване от Министерски съвет. ПУРН  
не може да бъде докладван пред Министъра на околната среда и водите, 
без да му  бъде иготвена ЕО/ОС, на основание чл.83, ал. 1 от ЗООС, като 
условията и реда за това са регламентирани в Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Като се 
има в предвид, че обществената поръчка се обявява за втори път, а 
пропуснатото време за провеждането и за първи път е 6 мес., се налага 
обществената поръчка да бъде проведена във възможно най-кратките 
срокове, които ЗОП позволява, така че да бъде осигурено навременно 
изготвяне на ЕО/ОС на ПУРН и внасянето му за разглеждане и утвърждаване 
от Министерски съвет до края на 2016г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

УНП: 472c4b3f-db59-4e38-8642-8169c4bfa527 9



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 01.06.2016 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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