
 Деловодна информация

Партида на възложителя: 657 Поделение:

Изходящ номер: РД08-1342 от дата: 25/03/2019 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

не

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 657-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu
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Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: В и К ООД
Национален регистрационен номер:
817040128

Пощенски адрес: бул.Трети март № 6

Град: Габрово код NUTS: BG322 Пощенски код: 5300 Държава: България

Лице за контакт: Димитър Ливоров - икономист обществени
поръчки

Телефон: +359 66800500

Електронна поща: office@vik-gabrovo.com Факс: +359 66801178

Интернет адрес /и

Основен адрес: (URL) www.vik-gabrovo.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/152-

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

      
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)

(URL): www.vik-gabrovo.com

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.vik-gabrovo.com/
http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/152-
http://www.vik-gabrovo.com/


Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и
К“ ООД – град Габрово

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 44113000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки

II.1.4) Кратко описание:  
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите
на „В и К“ ООД – град Габрово“. Поръчката е разделена на пет обособени позиции,
както следва: 
1. Обособена позиция № 1: Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в град
Габрово и град Дряново; 
2. Обособена позиция № 2: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град
Трявна; 
3. Обособена позиция № 3: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град
Севлиево; 
4. Обособена позиция № 4: Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на
изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД – Габрово в общини Габрово, Трявна и
Дряново; 
5. Обособена позиция № 5: Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на
изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД – Габрово в община Севлиево. 
Доставките се извършват по заявки на възложителя.

II.1.6) Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в
град Габрово и град Дряново

Обособена позиция
номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 44113000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 



код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
Бази на "В и К" ООД в град Габрово и град Дряново

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Естеството на поръчката не позволяват да се посочи количество. Изискват се оферти
за покупка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 67000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в
град Трявна

Обособена позиция
номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 44113000      Допълнителен CPV код: 1 2  



II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
База на "В и К" ООД в град Трявна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Естетвото на поръчката не поцзволява да се посочи количество. Изискват се оферти
за покупка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 15000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в
град Севлиево

Обособена позиция
номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 44113000      Допълнителен CPV код: 1 2  



II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
франко база на „В и К“ ООД в град Севлиево

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Естеството на поръчката не позволява да се посочи количество. Изискват се оферти
за покупка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 50000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на
изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД – Габрово в общини
Габрово, Трявна и Дряново

Обособена
позиция
номер: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 



Основен CPV код: 1 44113000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на изпълнителя в района на
действие на „В и К“ ООД – Габрово в общини общини Габрово, Трявна и Дряново

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Естеството на поръчката сне позволява да се посочи количество. Изискват се оферти
за покупка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 93000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на
изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД – Габрово в община

Обособена
позиция



Севлиево номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 44113000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
община Севлиево

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Естеството на поръчката не позволява да се посочи количество. Изискват се оферти
за покупка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 10000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 24 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 



III.1) Условия за участие

III.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:  

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Не се изискват доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

III.1.3) Технически и професионални възможности  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
1. Възложителят поставя изискване за технически и професионални способности: 
1.1. Участниците трябва да са изпълнили доставки с предмет, еднакъв или сходен с
този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под
еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират доставки
на изделията по обособената позиция/позиции, за която/които участникът внася оферта; 
1.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015
(или еквивалентна) с обхват, включващ дейности с еднакъв или сходен предмет с този
на поръчката (съответната обособена позиция). 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, еднакъв или сходен с този
на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015
(или еквивалентна) с обхват, включващ дейности с еднакъв или сходен предмет с този
на поръчката (съответната обособена позиция). 
3. Деклариране на технически и професионални способности: 
3.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателства за извършените доставки; 
3.2. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за наличие на сертификат за внедрена
система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват сходен с
предмета на поръчката; 
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати или декларации, издадени от
акредитирани органи, установени в други държави членки, както и други доказателства
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на предлаганите стоки. 
4. Доказване на технически и професионални способности: Единствено участникът,
определен за изпълнител за съответната обособена позиция доказва техническите и
професионални способности, които е декларирал. 
4.1. Участникът представя доказателства за изпълнението на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция. За доказателства
се приемат удостоверения от получателите или препратки към публични регистри, където
възложителят може да получи информация за извършените доставки; 
4.2. Участникът представя заверено копие от сертификат за внедрена система за
управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на
поръчката или посочва публични регистри, където сертификатът е свободно достъпен.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие  
Списък и кратко описание на правила и критерии:  
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено и по отношение на което не са
налице основанията за отстраняване, подробно описани в Раздел III, подраздел II от
документацията за участие в процедурата.

III.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: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:  



Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от прогнозната стойност на
договора за всяка обособена позиция. Тя се вписва като клауза в договора. Гаранцията
се представя в една от следните форми: 
1. парична сума, внесена в касата на дружеството в град Габрово, бул.„Трети март" №
6 или преведена по банковата сметка на вълзожителя в „Банка Пиреос България“ АД,
IBAN: BG 97PIRB 74611600720806, BIC: PIRBBGSF; 
2. безусловна и неотменима банкова гаранция; 
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:  
Възложителят заплаща доставените стоки със собствени средства в срок от петнадесет
дни от датата на доставката и представяне на необходимите документи, предвидени в
договора за възлагане на обществената поръчка.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:  

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

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

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  

III.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: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV .1.1)Вид процедура:

Публично състезание

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  

  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

 
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

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: НЕ

IV .1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV .1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация 



IV .2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:

IV .2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 09/04/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV .2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

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

IV .2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:  
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV .2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 10/04/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм) 
Място:  
Седалището на възложителя в град Габрово, бул.Трети март № 6. 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване, при спазване на пропускателния режим на сградата, където се превежда
заседанието.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

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: София Пощенски код: 1000 Държава: България



Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

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

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Жалби могат да се подават в сроковете, указани в чл. 197, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2019 (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

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие
в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,
представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

http://www.cpc.bg/


18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

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


