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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП
Настоящото обявление се счита за обявление за обществена поръчка да

не

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:

Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация за системата за предварителен подбор може да бъде
получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.І
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Документация може да бъде получена от:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
Заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ

І.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и със:
производство, пренос и разпределение
на природен газ и топлинна енергия
електрическа енергия
търсене, проучване или добив на
природен газ или нефт
търсене, проучване или добив на
въглища или други твърди горива

вода
пощенски услуги
железопътни услуги
градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
пристанищни дейности
летищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
ІІ.1) Наименование на системата за предварителен подбор, дадено от
възложителя:
_________________________________________________________________________
ІІ.2) Обект на поръчката
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който отговаря
на конкретния предмет на вашата поръчка)
Строителство

Доставки

Услуги

Категория услуга:

№

ІІ.3) Описание на строителството, доставките или услугите, които ще бъдат
възложени посредством системата за предварителен подбор
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ІІ.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Основен код
Основен предмет
Допълнителни предмети

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Допълнителен код
(когато е приложимо)
-

ІІ.5) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация
да
не
(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Допускане в системата за предварителен подбор
(Когато тази информация е с голям обем и се основава на документи, с които
разполагат заинтересованите лица, достатъчно е обобщение на основните
условия и начини, както и препратка към тези документи)
Условия, на които трябва да отговарят
кандидатите:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Начини за удостоверяване:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ІІІ.1.2) Запазени поръчки (когато е приложимо)
да
не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или
кооперации на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на
лица с увреждания
РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите
ІV.1.1) Критерий за оценка на офертите (ако е известно)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната
относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на
относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, в поканата за представяне на оферти или
за участие в договаряне
Показатели
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________

Тежест
________________
________________
________________
________________
________________

Показатели
6. ______________
7. ______________
8. ______________
9. ______________
10. _____________

Тежест
________________
________________
________________
________________
________________
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ІV.1.2) Ще се използва електронен търг

да

не

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя
(когато е приложимо)
________________________________________________________________________
ІV.2.2) Срок на действие на системата за предварителен подбор
Срок на действие:
от / /
(дд/мм/гггг) до
неопределен
друго

/

/

(дд/мм/гггг)

ІV.2.3) Подновяване на системата за предварителен подбор
да
не
Ако да, изискуеми документи:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Една или повече поръчки от системата за предварителен подбор са
свързани с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
да
не
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VІ.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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VІ.3) Процедури по обжалване
VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес (URL):

Факс:

Държава:

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес (URL):

Факс:

Държава:

VІ.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.3.2 или раздел VІ.3.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на
жалби:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно
подаването на жалби
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски
код:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес (URL):

Факс:

Държава:

VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
/

/

(дд/мм/гггг)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:

Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да бъде получена
документация
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:

Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
заявления за участие
Официално наименование:
Адрес:
Град:
За контакти:

Пощенски код:
Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
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