
.1 {хоаоу' / ," /934 /ю

|{рит1'ртса къпп 0фицттален вестнттк на ||вропейския съ1оз

!1п(торптацпя и онлай;т с}орпт1тя1эг:: ьшР://51п1ац!ес.е]]!о!д.ец

оБявлвнипп 3А поРьчкА
дире!!тив:1 2о14 |эц/Р'с / зоп

(]ь'1] !] ]11]'\]]1)]'ьчг\1|.|]с'я'1

!1|роек'п т;а о6явленгте

! ()бяв-';е:тие з;'т ттублг::т1'ваве

.:

РА3Ав-/! 1: вБ3"т|А!А1{ 0Р1'А}|
|.т) Ёа:тптенование и адреси 1 (ллоля. посояете всички възлага|ци органи' които
птт(}пяп'!т за п!'о!|елуоата)
офици11пно наи11енование:
{.]ид]1 дп 'т]] дъР:{}!в!]о 1'о;'ск(-] с ! ()пА !] (]' в0
влх(]в()

нациоп&'1ен рс|ис'т'рациовен ноптер: 2

2; : (--116541-)! '(;

поценск[ адрес:
!/_п. |]ац (]т9фа:-о ш! 1з
град: код шш[$:

н.] 1]| .
п()|ценски код:
}) ('

дър11(ава:
гс]

"т[ит1е за контакт:
,,1111 _ ].']1р1.']-! 1' !]р''1л о в

1е.псфогт:

- ",о 41|"4?|:6'-

1|]!ектронна |!оща:
с] 

-'_: 
.: -- 1]: г: то 0 тт | г.]р _ 511те п . с оп

Факс:

интсрне1' адрес/ и
6сновет; адрес ([Р[.):
!]|[р: /,']! 5е]}1о,.,о.:_:|;1р_э ] ]'''сг1. .о.11

Адрес на профила на купувава ({-1&[):

|.з) €т'вп:естно възлагапе
![1ор'т+тката обхваща съвп'|естно въз.']агане

3 слуна1! тпа съв&1естно възлагане' обхваща[цо различни дър)+]:1ви _ прило]+{''!ш1о'го ]|ац1'!онапно

законодателс'|во в сферата гта обп1естве|1и'!'е поръ!1ки:

| [1о::': ч кл': п сс в ь.,лагп о : шен': ралсн орган .з лоь. пчи

|.3) коп1_'\,1,']кация

@'апоръчкаедостъ||1!а3анеограничент'тт:ъленттря:сбезплатен
достьп на: (11Р!)
1-т1тр: //т+тттт.ш!с1р-в1!:'етл.со:'тт/ртосес1 гп гес/ тт77

пдосп,п'ьт до ,:токуп!еп1.ацията за обществе|1ата т1ор'],чка с огравпчен. /(о пълн1!те']] ] !а пнфор}|ац![я

пто:ке дат се получг'т на: ((!Р[)
ло!|'ьл!]!|телна ин(!орма11!1я п!оже да б'ьде пол}нетта от

$ [ орепосонено'го/ите мясго/мес:та за ко}ттак'г

]д:;тгалоос:цтто:я.посоче':рдртд;дпр')
бсрср'.ите ил, заявле||ията за участие трябва да бъ,г(ат изпратени

!е'тстс'трот:но т:ос1эедс1'вом: (|]1{!)

$ горегтос:оясното/итс ]!1яст'о/п{еста 3а контак1'

!до с:'';едния ацрес; (пто;тя, лосочете друг адрес)

п в'"-"р9ц"'*" ,,о'увикат1'.'' |'!зисква използва!не'го на средств11 ].! устройства' 1{оито !]о принцип не
* 

са до;1ъпни. възп'!о]кен е 
'{еограничен '! 

пъле1| !|ряк бсз!{латеп дость|| на: (|1к!)

1.4) Б:тд на въ:;лагап(ия оргац
!1т{т.тнис'терство или всякакъв дру!'!1ац11о!!ален ![1ублинно::равна орган]!зд!1ия

и')1и федер&|{ен ор1'ан, в1сп]о(]ите пно 1'ехни

регио!!а,1г1и или мест!]и подразде]!ен!1л

!Ёатг1ионаптта ттлт'т 4;едерал;:а агенц:'тя/слркба ![вропс|'1скп и!]стит}'!1ия/агснция и'|1и

!1с}^аунар()д1!а орган11за!1ия

!Регионален или местеп орган 8Ару'',', '' 
" 
р,"'Р!'] ;'| но т1оделе!!ие на

търговско 11рсдпРият1]е

| 
"] 

Ре ги о н ап тта ил и шт естн а а гев ци я / сл}' :^--ба

|.5) 0сновпа де:_тност
!бб:тц. о6шествени 1'слуги !Ёаст:тняване/;ки]]ищпо строителство и 11еста

заотдц]дццц!ц

! 1]]] ]|)а[1'|]16]1]с ]оь1]|1_) !:1!11п].я;а



РА3дв]1 |1.:) 0писание / обособсна по3иция

()ьлв1! ]|]!! ] \ лоР ьчх\ 1в.р.' я .1

11.2) описание
||.э.т) Ёаиппенован:те: 2

пс]риодична доставка чрез ! ак}'п]/в.] не
пое но си},]1т,1 коц{пютои, съ!]Ёър],.], ко!11,1р11и
!] о|]!,],,е |), принтери/ скенери, :{о!1ирч'г
()бособе; :а т:озт]г1гтя 1,[9 : ово:ов 9н|, по]]|411|']я
2

1,: ]!1онтач ч-] офис техн],{!';]/ ]{(]мпю!р1..],
\1.111111чи ,' ]:.]ни т ор'1, ;{аэд:,/ер/

|./1а',г]и\!]1 ' т:' нлтс:ри| з:1 н]/хдитс
\.1

[|.а.з) {опъ,тнгттелни сРу ь.одове з
основен сРу код: 1

долълнителе!] сРу код: 1 2
.-з00041000

Фписание на обтцествената поръчка:

РА3дв./| |1 : |!РЁ{1\{Б1
1!.1) 0бхват на ествената
1!.1.1) наип1енова!|ие:
11ер1]одична лоставка чрез ]ак|,,п.;ван'_ ,1 [1о:] т а-]'( ]]:] с-и теу!и]..|/ гомп[тр.|,
!1ре]1о[]и!{!,1 ко|'4пютр],,], сървър,1/ ко11],1рн!,1 1!1||л1'!ни 

' 
11о}]'1тори, харцуер, софтуе|,

Рефорентен ноптер: 2

||.1.2) основен сРу код: 30 ! ! 0 0 о. с':

.{опълътителен €Р! код: 1 2 гс0 3

11.1.3) вид ца поръчка
|]€троителство йАоставки | |1/слуги
11.т.4) }(ратко описантле:
период,.тчна достав!а чрез закупува!1е и !!4онтаж на офис техн'.1ка7 !(о1'4_ютои /

прено(];.1|.11..] ко|"4пютри/ сървъри, копирн1,1 !,1аш'1ни, |":онитор'1, ].ар.]:/ер/
софтуер, ]]рин']]ери, с(енер']/ 1{оп',1рн',] \]апини | +::.-:нитг-эру / :]а 1!7)к!'1те па т]1
,,дгс [']хово'' по'обособени по:.у|\\|\\1 эа с!ок с:-: 1?' тлег-:еца"
овосоввнА по]]иция 1,]! 1 ,,доставка чрез _]а1{]/пу' ;].!е и !'4о]]таж на оф';с
те]чика /:1рин!ери, (]кецер'.]/ коп1]р]]1.. ]'4а1!]ин1.!/ ] цутд'тте на тп ,,](].с
гл1ово" 2 артикула
0г]0с0впп]1-. п(]_]],1ц|,]я 1\]!;] - достав]..1 ']1]с. заку.]',] .]!]* 1 ']снт1] |- [,4
те:!н'1ка /когтпютри, ха9дуер, с:офту,ео, !1он!..1тор1 ] / :за :ту;<дг:те на т!1 ,,]1гс

1!.1.5) прогцо3ца о6п{а стойност: 2

€тойнос':', без д1а се вклюнва ]{]{€: 5 [] 0 0 вапу'га: з:]ш
(зо ро,ттковтт с|1орозу11ен1!я ттлтц ётота-у:цч;сц с1.1сп]е'{1? 3о !1окцпк1! - т1ро2нозно об1цо 11акс[в1ално
сл:от!носл; 3о цялоп1а проёълэюштттелл:ост11 но рс!]|1]сово!]1о с!1орозц.\1ен!!е !!'1!1 цо а7!на.^1[!|!1!оп1о
с0с]11с.\1о:!!уф
|!.1.6) Ра3дслянс на обособени по3иции
Ёастоят;1ата пор1..1ка е раздс,.1ена на о6особенг: позиции

8А,
!11е

Фферти лтогат да бъдат подава11и за
фвс::нктт обособени по3ицци
! :;аксиптапен брой обособени ::озиции:
!са:то една обособена позиция

!}'1аксг;птапен брой обособегли позиции' които п1огат да бъдат възложени на едт.тн оферент:
!3ъзлагащият орган си запазва правото да в'])злага поръчки' ко11биниращи следни']'е о6особени

поз}1ш}11] ил11 го!пи от обособени пози!]ии:

1

!|.2.3) п4ясго яа и3пъднение
Фсновио място на р!зпълнсние:
тп д1 с ''плхово'', гр.Ё'!!ово ,обл' ямбо.]]/ }''п. ''.]ац с1ефано'' 1з

унп .]!1)|31'07 6]|. ]()ь]:а1.)1';!]1ъа|ъо3]0



(ес'т'сство и |(оличество на строитедн|] рабо']']1. доставк!] :'::]1 ' _- '
и3искваг:т.:я)
оБосоБ1н_]_ 1]о:]1111|1я 1,]! | ' ,,до.:-:: ] .:]:: ::]
тс:н;{|.1' :|;.]цтср'1/ с!.е]]ери, \с..::| -:: :]:_:,:-:

[л1ов|-:" : :!т!.1к'!'ла

: ]!111 указване на г1-:]:'оност1! и

]-: |! !'|он1:! : =::]

||.2.5) критер[!11 за възлагане
[ 1{ритерит.тте г:о :о.':х'

! 1{рг'ттертт!| за качество _ 11\!е| /'ге]{сст: 1 2 2о

! (рт.ттери!1. свързан с ра3\о'1!1 1111е: / те'+.ест: 1 2о

х цена - те^ест: 21

! 1{ената не е едг.твственият кр!]те)!1|] з|1 Бъ;1:1га]{е !1 вс!]чк!1 .р|!'1'ер11и са посочеЁ!] са\1о в

!|.2.6) прогно3на стойцос'т
['го[|ност, 6ез да се вкпточва А;1[:

||.2.7) продь1)кителност на поръчката. ра11ковото спора3} 1!еяие или д!1на]!1ична
систеп!а за поктпки
продъл}кт1телност в \!есец11: т2 тг:;: |1ро:ъ];лттте'!ност в д!!и:

Ёанапна дата: 

- 

дд/]1]|/гггг

вап\'т!]: в с'!
(зв ро'тосовт: споро3[р1ен[!я |!]!] а!]н;1]:-:::. -']-с'}]1Ё-\11] 3@ покуп]!]] _ про?нозно ос:!;:о ;т[ткси-'т1с-,]г:с

с111о11нос]'!1зо 1но_';:; '1с ];]|]]! обособе]7о |1оз|11.[[я

та3и поръчка |1одле)ки на подновяване
0писанис на подновяванията:

дап нех

||.2.9) инфорп!ация от1{осно огран!!чение 3а бро'| на ка11д|'{датите. ко[{то 1|\е бъдат
по|(анепи
(с изкпнэвепие на отт<ритгт прот]едури)

Фч::гвзг:б|ой 1 ]]|д]!.'1.ти: _

!{ли ]1рсдви,1ен п1и1]и01а,||ен бро1!: 

-/ 

}{аксттт:а;ен бро!:: ]

Фбектттвни критер1,1!1за и3бор на огранг:нсн бро1! кан']11 1ат|1:

11.з. то) |{нфорпта!{ия относ!1о вар1!антите

|!.2.11) 1|нфоР1!ац|{я относио оп!!иите
6пгт т.;т.:

описание на о п 1{1.1!1те:

дап нех

11.2.12) ипфорп1ация относн0 е!'!сЁтропни ката,'!о3и
!Ффер'т'ите трябва да бъдат пре]1ставени под 4)ор!1ата !|а електронн|1 катапо3|'| 1'!ли д!1вкл1о!ва'г

е бъ-]:1т ианти

кат|ш!ог

11.2.14) допълнителна ипфорл1ация:
]11]о]]!оэ1ата с1онэ-] ]]; в.'':|1'] !]т
за -ърз],111 э ! т;'] ]{ -\'] ]

г1о_зисок;] от ] 2 -'1] ]]ева.

] 1.]:]}!]'] е н!'тт с а1 '!и._1'лт,] з
]7.1со11а с]т ' |]|] "1еза '

с 1 \.| ц)':! !1\'. |] \\1;'!1 -
:] |з:] в 1ор]'1я_ :']

не

дап нехт1.2.1:]) инфорп1ация относпо средства от ввропе!"|ск1!я съ}о3
Фбщсствената поръчка е във връзка с проек'г п/пли пРогра\1а. Ф !н анс!:1э:тн/а със
средства от ввропейския съюз
!1дентификация }та проекта:



РА3двл !!.э) Фписание / обособена по3иция
||.2 0писанг:е 1

!|.2.1) на['менован|'е; 2

периоцична.!1ос.|ав!:а чроз ]. а1{уп:,.в.1]]е ,,1 1!1о!] т а]{(

пречос1,т!'4'] (о!,]пютРт,], сърь_г..:,1/ ко!]':р!]].1 1']1: ]]'.] 1] 
'] 

/

.]офт.'ер, ]]ринтери/ (:кецери, ко1'.]})ни цёлцЁи|
Фбособена позиттия \9: о!]о[]оБ[]]д п0]]',ш':я |]!2
2

||.2.2) допъ,'!|1!'!те,'11|и сРу !1одовс 2

ос!|овсн сРу код: !

допгьлнт:те;тс.гт €Р! псод: 1 2

!|.2.3) п{ясто на и3пь|!нение
Фсновп по птяс'п'о т;;1 из!гь.]{!1е!!ие:

(]],'!] |! 1 |]1 ]\поРъчк\]]ер!']]

чэ оф]с т е:]] 1и !а, ко]!]пг-]тг]''1,
! 1.-.1ц:11с|Р|1 | :.] ард''1.Р /

: 'с тлг:т г',т:т /' |] .] : 1''ъ ]1и т

1 11:1 [)||11|

].] "дт'с Ёл:]оэо'', гр'в.)]:.ово , :'']].''саг1 -тс(:;:но'' 1-1

!'л]'(, в.')" 1 ;:

1,|!2 /]1.]ст.]вк.] чре|] ]ак]]/п:]в. 1].-1 
',1 

!!1онт'.]ч :а офи(]
!арл:1/1_-1р / |]о|]]т]''.:р, |.4(]:ито. : / ::а .,:;ъ::у'т:: на тг ,.дгс

п

}х11}15:1

|!.2.4) описание на обп{ествената поръчка:
(ес:тество т'т |{о-пичсство на строителни рабо'ги,;цос'1'|1вки или }с-п}'1'1, или \.казване п:а потрсбности и
т.тзисквания]
0во|]|-]вв].]А по:з1,1ция
! е 1] н1,1к а ,/ к о:,]п!]т р;,.1 7

! 1{еттата гте е еАинственият критер1'й за възлагане и вс1!чки кр1]1'ерии с.1 посо!!сн|1 са1{о в
на о01шествената по

;1[]() Ба:т-;'а:
(зо рс-тткоотт с11ора.}!!-.'1е]1|!я ц'1[1 а&?1с-и11чп11 с11сп]е-1!11 ;с т1окцт11!1! 11ро2н()зттс: обпсасц лтсакстцтс:-::нс;
(:111 о1 1 н осп1,за 1 1!!]1о п1о на п1о3[! обособено по3]

|1.2.5) критерии за възлагане
! 1(рт.ттеритате по долу

! (ритерт1й за каяество !'[п:е: / 1е;хес1" 1 2 2о

! (ри':'ерт]й' свързан с ра3ходи 11тте: /'!е;кест: 1 2о

8 ]{е:та -'1'е;кес'г: 2т

11.2.6) прогнозна стойност
сто11!]осг, без да се вкпю.:ва А,'1€:

1!.з.7) 11родь'т;*;ителност на поръчката' ра!1!{овото спора3у]\1ение или дина1}!ич|'а
систеп1а за пок}т!кц
|1родъл;+тт:телност в п!есе]1и: 12 и-[и 11род'ь,!'ки'ге''!1|ос'г в д|!!1:
11л11

}1 а.! а'|1 [ ] а да1'а: ;тд/мп:/ггг:'

'1'азп поръчка подлся{!1 на подг!овява|{е
0пис::тнт.:с на т: о/]гтовя в{1н и ята:

дап нсх

т1.2.9) информа!{ия относцо огра|{ичен11е 3а броя ца каядидат!]тс' които п{е бъдат

[с изкпюнсние на о'гк1эитг: ;;роцсдурт.т)

Фнлп вэн бро:| !{лнлид.1!и| 

-
г:ли {1редвидетт птт.:т;::ттален брой: / [4ат<сттптапсн бро1:: ?

Фбек'лцвни крт.::'ерли за избор тта ограттпнетт бро11 1(а1]д|.1дати| '

||.2. 1о) инфорп1ация относно ваРиа!|тите
е о'ь/!а'|' 1||)!]е\1ан!,! варианти

1|.з. тг) !1нфорптаг!!|я относно опц!!!|те
()пци|'1

[)!]исание на оп!1|1ите:

\111 11!1]!11]; ]'] ! 1 '] .]{ { ].]]\]п].х]|

дап нех



11.2.12) инФор!1а1(ия от|{осно електронни |{ата,]ози
! Ффер':'ите ';'ря6ва да б';,дат предст:твснт1 под фор}1ата на електро| ] |{ и ка1 г1!]103!.! !!.]! и да в1<-'] 1о!| ва'г

()ь'1в'!1.||!!! ]\ ]]()],ь1]к11}ч.. ц 1)

обособе11.] ]]о:]'1ц].,1в .

:]а до!]:1|]сэн_- на ча']]'']!]'1ет о на Р':,:]елен;1 |]1,]|те1'1' за ],]]раьл|]]!](] !|.]

РА3двл 11!: ||РАБ}{А' икономичвс}сА'' Фи}{АнсовА и
твхничвскА инФоР}.{Ация
||!.д) }с.цовия за
111.1.!) годност за }т[ра?кпяване яа професион:!цната де!|ност, вкл|очително
|,зисквания във връ3ка с вписването в професиона'.!пи |!ли търговск|{ регистри
(писък и ттратко описание на ус.]|овията:
11е 1]с г. о(]т';] вят. и]]г](]{ван'.1;

!|!.1.2) иконоп1ивес:со и финансово състояние
! 1{ритсрттт.т з:т подбор, както е указано в ]1окуш]е|гг|1ц!1ята за обц1сствената пор'1'!]ка
[тпис'ьк и кратко описа]!ие т'а критср]1т.ттс за подбор:
|1е с:] п (-] |] т.1в я т иэи!]квачия
изисквано ['1 и н 1'1м ал но/ в и ниво/а:2

||1.1.3)'гехничсски и професиона_пни въ3]|!ох<Ёости
! 1{ритерит.т зат пт;дбор, както е указа!|о в докуп1е|ттацията за обп1ествената пор'ьчка
€писък и кра'гко описание г!а критери1'1тс за подбор:
за в |]1..1?:1,: эбособе::'1 по:]иц1]|1 1] _.[] '} ] !| ]][в да е 

'1:]!] 
]-;.]]|,:л 1он__ една

:ос!]авка/ с- посд1'1ст и .)г-=!-" 'гп:н.т1 1]Ё .!]. )- ]}]'] с т-'17 на ттс-.ръ,.ката _:;\
последн'1те ] (три) тодут1|/! о|! дат.1,г.! н;: .одав,.1: 11. 1. о] т!.
обс!оятелството се удостовеоя!]а !! ггвдо 17 '|;1е- т\] ,,крцтеои!|. "_:;,1 по.:6ог],
б. ,.в" .,те){н!.11]ески ''! 

]роф е с]]о _;алн]..] спо!]о-]1]ос :..1, '' 1 "5". :/ч.] с т н 
'] 

] ; ,,1.]'е

сле:!ва да :1осочат достаБките / и'_]пъ-!]ен'.1 1ре:] после !аите трт',т :]с ци н:,'1 !!

-.атата ча подаване на оферта!а/ (] ]]рс;.1!1..]1 и | |)е|'1 ц !:е нт '111ци '1.п1/[ 
|:'.,''|:)т\: /1

!е]],,] !э 
'а[]тояп1ата 

обцествена :1оръч1|а. 1]1чфос,11.]]!ият;] с-т]е.]Ёа да в].].111о(]|';]

:о{]!::]вки, !{ието изпълненг]е е 1ри(-пючи'1с]. инф( !]\'1ац1я'|а ("-г-ед?а .]а с г]1!-']х;-
оп],]|]э:1]]е :,] |]-]:]вата 1.1 ос -1]э ц; д-11! - г!_: - г:чсс г 1-е:. |д(
(]]з11лате-ото възца]|рахдс1]т,.1е)/ ]]:]!]:1п]1а ] кр -1],\\'.. -ца.та ча ]'.1згъп11е]]1.]ето 7
пол..|,чэ те-]],'1т '- (възлох],1телите 11а :!/ с ] ] :; 1 11, ' е ) , не ;. вис'.1ь1о дал'] (]а публ,.1чч!,,1
и11',1 1];!ст::и .-'убек9и. 8 сл-''..;,,]16 на .]л. 61, ал. 

' 
и ;],1 . 6 от зо1],

,1]искв:]че'то |€ ;.0кё3вё с'!,с еп!!]]';,к }]а ;оставк].']е, ко1/!т|) .|а |1\(1] 1|]111ну! 
'|1(']'|])(о___!|1 ] 1}]ед1',1ета аа ::оръ]-]скат::] 1: |!|]оч1!.]]{: ] .: _!].-[ 1]-т т , -1г] -: ]]

пол:''!1а1е:|'!т_-| заедно (] д|) <|] ]ател(]тЁ;1 за 
':'ззъ] 

11]]]а'!':] -п1)|]т'в:{а.
]/,]а !]т цт.1 к". т с'педв а ла 1.1|,1а в не др:].] 1],.] :

.]],1|]те\4а ]а упраРлсние н.1 ]!ач!стБ.]т() по !]та1|.':ар|! вдс гш 1:о 900 ] :20[:;

'1ли 
|1{г',1ва'пс11!ен/ с о->'в.]т _-:э с ер т'.]!]-] кацйя д()стаз:{а и|илт: се|етл-з

и|т,-ттг ::тэцдрьъка 11а офт]|] . г"пР] 1 гг |п1: {о!1 1,тъ!!1а те:<]:и!]а. посо.]!-.1]1,]ят
об):вз1' н.] (]ертиФикашия ва)ки за _]сяка |]:]]а ос)1 |]о' ! н 1 п]]1 _и!, ]1

1]].тсте|!4а |.а :.;11рав]1ение на |1'-: ',/ сг-}'ти| отгова,. '1ща 11:] |]т;]-даг]та Бдс Бш
15о,/]вс 2001-)!_1 ил'! екБи;-]'л1е|]1|]1] !].]]'.] :_;] ]]р']л( -а ;т]-!.гт..1 ег|зи]]а]]ентни
|'1ерки/ 1'достоверяЁаш'1 съотэе!:1з''1-1!] 1'4:7 !]ьс "']ан-|1рт',1 -:а .1,,праь..]1{]]!1'.]!: !1;]

]] ус;!:,1'1|. п--)с-)че-:'1я_! о- 'ьат т ртт: . ||'1цг] ч г 1х'1 ]а в]я]]а с].]]]!:]

11.2.13) инфорп][ацпя относно средства от Бвропейския сътоз
Фбщес'т'вена';'а поръчка е във връзт<а с простст и/11ли програ!!а. ф!!];ап'тсирап/а с'т'с да п не х
средс1'в.1 от !]вропе|.!ст<ия съюз
|,1дея'тт':4;;.ткация на проекта:

11.2. 14) допъ"1нителна инфорп][а|1ия:



оБявлЁнис ]А поРъчкА 1всрс]в 7)

ртата участниците декларират съответствие!.о с този кри\ерии за
подбор в част ]у крит ерии за подбор7 буква г стандарти за осигуряване
на качеотвото и отандарти за екологично управление. сертификатите по т.
2.2 тря6ва да са издадени от Р'езависи\лА лица | които са акредитирани по
съответната серия европейски отандарти от изпълнителна агенция
''Българека олужба за акредитация'' или от дру], национален орган по
акредитация, който е етрана по многостранно (]поразу\4ение за взаи}4но
признаване на ввропейската организация за ак})едитация| эа съответната
облает или да отговарят на изискванията за пг)изнаване съгласно чл. 5а.
ал. 2 от закона за националната акредитация !1а органи за оценяване на
съответствието.
възлокителят прие\4а и еквивалентни сертификаги издадёни от органи
установени в други държави.
възло)кителят прие!4а и други доказателства за еквивалентни \4ерки за
осигуряване на качеството, когато участник но е и!,ал достъп до такива
сертификати или е 11ямал въз!!4охност да ги.получи в еъответните срокове
по независещи от него лричини ' в тези случаи участникът трябва да е в
състояние да докаже, че предлаганите !,4ерки са еквивалентни на
изискваните.
в случаите на чл. 67, ал. 5 от зоп, изискването се доказва с
предсРавяне на заверено копие от участника на сертификати Бдс Бш ]5о
9001:200х или ёквивалентен, с обхват на сер\ификацця дое\авка и/или
еервиэ и/или поддръхка на офис оборудване и/1,1ли ко1'|пютърна техника.
посочените обхъа!и на сертификация важат за всяка една обособена
лозиция, и/или систе!4а за улравление на ит :'/слуги, отговаряща на
стандарта Бдс [ш 15о/тЁс 2оооо-7или еквивалентен или да лрилата други
еквивалентни \4ерки, удостоверяваци съответствието му еъс стандарти за
управление на 1т услуги.
съгласно чл- 6'7' ал. 6 от зоп документите по т.1 2, с които се доказват
техническите и професионални въз!"4охности на участника, определен за
изпълнител' се представят преди сключване на дотовора за обществена
поръчка.
йзисквано минитц алво |ни н':^во |а| 2

участникът следва да и\{а внедрени: _ систе!4а за управление на
качеството по стандарт вдс Ёш т5о 9001:200х 

'1ли 
еквивалентен, с обхват

на сертификация _ доставка и/или ееръиз и/илт: лоддръ;кка на офис
оборудване ц/или ко\'\пю!ърна техника. посочен'1ят обхват на сертификация
вахи за всяка една обособена позиция' и _ сиете\4а за управление на ит
услути' от!оваряца на стандарта Бдс вш 15о/_в( 20000-7 или
еквивалентен или да лрилата други еквивалент11и мерки, удостоверяващи
съответствието \4у със стандарти за управление на тт услуги. посоченият
обхват на сертификация вая{и за всяка една обособена позиция - за
доказване на наличието на въведена систе\4а за управление на качеството
участникът представя попълнен ввдоп, в който се описват сертификатите,
издадени о\ неэависи|'7и ор11ани и доказващи, че участникът отговаря на
етандартите за ооигуряване на качеството. пр'1 подаване на офертата
участниците декларират съответствието с този критерии за подбор в част
ту критерии за подбор, буква г стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление. сертификатите по т. 2 трябва да са
издадени от независими лица, които са акредитирани по еъответната серия
европейски стандарти от изпълнителна агенция ''Българска служба за
акредитация|| или от друг национален орган по акредитация| който е
страна по многостранно опоразу},4ение за взаи!1!1о признаване на
Ёвропейската организация за акредитация, за съответната о6лас|! или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от
закона за националната акредитация на органи за оценяване на
еъответствието. възлохителят прие},4а и еквивалентни сертификати издадени
от органи установени в други дърхави. възлох'1телят лрие}'4а и други
доказателства за еквивалентни \,ерки за осигу{]яване на качеството/
когато участник не е и!'ал достъп до такива сертификати или е ня\1ал
въз}4охност да ги лолучи в съответните срокове по независещи от него

у нп ] 4о9а3.а 76] 0с_49ь|-а569_] 92!ва1ъе3] а



пр111]'1;11,: ' -'| - - -'-' : -' =:'] уча с т н],1].|.]]'_' --ря-за :г:,1 . в - : т'лг :. :_ --,
пред]1а1'а!]-! ._: ]]е,:':'.1 ,_]:1 екБ]:ь::],]1-н.:н]'1 :]; ]'::;|'1:кв ]]]'тте. д|]!:/']:ен ;!.г|] п' ' т.
2, '.: .о-,-'т:-. ]- !; <э.эат те:]ничсс]|';1Ё ]1 !:!)!(]ес]. ,1];|л!]'] въ]!']охнс--]1 

'1 
1]:]

'!;ч а с 1']]т']]':.], ]п!е]]-' 1]] за -'1 ]-ъ-Ё:,']']е]]/ '.] |] п!]е_']тавя:! пр-:!'.] |]]].-!|]1:.1Ё-

г)ь'!!] |] 1]1][ ]\]1()1]ь!1к11].{! _]

! о т] о Ё (-] [1 а ]] :1 о |] це : т в -: 1 1 :1 п о г] г,ч к а

!|т.1.5) ин4)орп|а|ция относно 3апазени поръ.||(и 2

![|оръ.ткат:т е запа3ена 3а зацитени 11редприятля !1 иконо]111ческ|1 опсратори, !1асочен1.] к'ь!1
со!1и&п1!а и |]ро4)ссион&пна интстРац]|я |]а _п|1|1:1 с \'1]ре'кда|]!|я 1],1и .]|ица в нсравностойно
11ол о){]'е г1 !.] е

! 11з:;'т';: т;сгтисто на пор1,чк{1та е огра]{и!]е]!о в ра]1!!и1'е ]{а п])огра \!|] з.! сьздава!|е г!а :]|1ци1'с)!]и

1:

|1{.2 }с'товття вт'в

1||.2.2) уоцовия за и3пть,|нение на поръ!||!ата:

111.2.1) и'{форп{ация относно опредслена про4)есия (са;тхо за поръ.гки за ус,п1-ги)
!|1зпт,-':нент1ото на пор1,чката е отраничсно до ог1ре/1с.']ена проф('с!1я

РА3двл гу: пРФ{БА}?А

||1.2.з) инфорп!ация отцос}(о персон:1ла' ко|!то оттовар:л за изпъ-]:!нението на
поръчката
!3адъл_,тсенше за посочване на ип1сната и т:рос|;есиона:ни'т'е квал;.тф т.: кацт: и на персо;тала, кой'п.<;

о | | п ца |'я :]| !!:]п ьл нРч ието ч! поръ'{ Р{],, .

п/. Фплтсание

п-.1.1) вид процед}ра
!Фтт<р:гга процедура

!!скорена процед1'ра
()б0сновка:

! 0)транинег:а процедтра
!}ско1эсна процед1,ра

0боснопка:
![ъстез;,тт'е.;тна процедура с договаРя []е

!!скорсна процедура
()босновка:

[![':,стезателен диа;ог
! [{артньорство за и1|оват1и11

п!б-||ич|!о състсзан''те

п/.1.3) ияформация от|{осно рап1|!ово споразуп|е|||{е 1!л|! динап!|[чна систеп,а за
покупки
!1:тзи обп1ес':'ве;та поръчка обхваща склю!!ва||ето на ращково сп1)разу;\|е111.1с

!Раптково споразумение с един 0шератор

! 1'аттково споразур1ег]ие с няколко оператоРа
11редвиден максип'|апен брой )'1тастници 1] рап'1|{ово1.о спора3!'\!сние: 2

!1'азт.т обгцествепа поръчка обхващ.! с'ь:]давапсто на /(и|!ап1ична с].]с1сма за !!ок\:п]{и
а]'1пч|1а!та с|,1сте}'!а 3а п е и:]по,1:]вяня (уг

3 сттчай п;а ра}!ковт] споразу}|ения обосновава!|е на срока, ч!]''1'о !1р0д1,.]!){.ителг1ос1.|]адви|шава
че1'ир1.1 год1.'н!1:

!'\/.т.4) 1,|нфорптация относ|{о нап!адяване на броя на Ре1||ец]{ята и,1'1 0феРт|{тс по вре!1е
па договарянето ,|ли па диалога
!11рилагане на поетапна процед/ра за пос1'е11е1|!!о !]а\1[|!яване:па броя на обс'т,>тсданите ])с]]1ения

]1л11 на

|!..т.5) [1нфорлпац|'я относно договаряне (сапто за състезате'|ни процед\.ри с
договаряне)
! Бъзлагап 1п я.'' ор!'а!! с1'1 запа3ва правото да ]{],з-по)|{11 поръчка']'а въз ()снова !!а първог]ача_пните

офер'т'и, бсэ да прове)+(да г|осговоо!.|

\!111 11!'!]8{'{_ .] : 1-1]: .'!]! |']]!]п!!1.



|9. т.6) |{нфорплация отпосно едектроцция търг
!11{е се изг:о;тзва елсктронен търг

1!.т.8) |{пфорппация отцосно €поразтппението 3а дт'р'+(авни порънт<и (6РА)
Фбщес'т вената лоръч!(а лопада в обх]]ат'а на с|[ор11з\'11сн1.1ето за д1)р-;кавц!т ||оръч](и да п не х

!у.2) Адп1инистратив[1а инфор!|ация
п|.2.1) пре/ди1пна публи!{ация от1!осно та3!' прот1ед1ра 2

}{оштср на облвлеттг1сто в ов на вс: пппп/5 ппп-пг1пппп
Ёоптер на обявленгтсто в Роп:[1 [1[1|1[1|1[1
([ёно опа стлеёнтл;те: 6бявлет:ьуе за 11реовор1о11е,1нс1 1|нфор-ма|!пя; ()бяв;тетттте т:.о ттрофтьао тао

кип]/6счс )

|у'2.2) сро|! за по,т1_наватте на оферти ,1'|и }!а заяв,-!ения .!а -.\д!астие
]{ата: 3 т.о7-:о т7 ,1ц/тттт/гггг мес1']1о врс]|с| 17:оо

гу.2.3) прог|{оз|{а дата ца и3пра|цане ||а покан'1 3а търг и,:!и за участие на избраиите
капдидат!! 4

дд/п{}{/гггг

ту.2.4) Ё3иц'1, на

!Анг:;и!|ски
! Бъл гарст<и

!1};ъшт<и

които плогат да бъдат подадени офертите 1{д!,1 3аявленията 3а }т!аст!'е

!1,1рландски
!!1спански
! 1:1тапт.танск т.;

!Фре:;скт.:
!{т,рватсктт
! !1егш кг;

! 11{ве;1ски

!й:шггийст<;.т !1)1пт'ьнскгт
!Ёсштст<и ! {--''; о вагш т< т.т

! Ё идс:рл:тгтдст<т.т ! с1''; ове; т скт т

!,4а'гсп.', !,{атвийски !!1о-;;ски пу!1гарсхи
|!Ёс'п'овски |_1..[итовски |1 |1ор'пт.гац: с:т;г; |-1с0т.тнскг.:

19.а.6) [ини:ттален срок' пре3 |!ол!то оферентът е обвързан от офертата
Фферт:тта трябва да бтде вапи]1на 11о: дд/}'1\'|/гг!г
ттлт.т ]1родъл;ките::ност' в птесеци: 4 (от датата, коя'т'о е ::о(:очена за дата на по-;:}-:лване на офер'га].а)

1у.2.7) ус"-!овия 3а отваряне на офертите
]{ата: о:.о8.:о;7 дд/ттп'т/гггг мсс'!но врепте| 1о;оо

място: Адп!ин]'|стра'!'ив||а сграда ва дгс 9лхово' тр'Ё:;хово, о6л.|зтбо-п' ;'',:.''('атп стсфано'' ш9 1:]

1,1нфоршташия относно )11'ь-1|поп|о!11ен,!те лпца и т|роце]{}.ра1.а ]||1 о'гнаря}|о:
0т-ар.:]н€]то !];- офер1,|1те е .,].:5'|],11.!]_'. к.]нц:,1-.: 

'.'.!. ']' 
мога| !; :1!]':]ъ(]ть.]т :р':^

от!]_]рднэ ц;] офертит_ё ']]и!]!|о т.1; г] 1]г]е] '-\.пълн(]!'4о: 1_]1] -|):д:т]эи!с]]., к;] {т(, 
'],.редстаЁг']тел;1 ;1а срелств.]та ]а 1!1асовс] (-]с5е]1о| ];ва-е 

''] 
г1:1 1.]г]|1.11.1'.1еек'] т1],': 1]

|] ]]|:|]то::.]нска ше-|. вси:]]{!,1 п|)]'|]1]стваш]'{ ]:]'1]-а ]: ::1!пват ',11'']е!а|1а с'1 |1 .:е
1од::']!]1]._]1 з спис'5к, ;одго!ве!| !1 ]|_|]1']',]:]'1;!т;.

РА3 \л|: !Ф|!Б"11ЁитвлнА инФ0Рп{Ац|.я
\ц.1) ицфорп!ация относцо псрт,одичното въ3лагане
това предстат]лява периоди||но 1|ов'|'аря1'1а сс поръч!(а
прогно]]ни срокове за луб.г:икув|1нето на с]|едващ|.! обявлсв|.!я: 2

дап нех

\ц.2) ипфорп!а|{ия отцосно елсктронн()то въ3лагане
!1{е се 

'р'.'.',ат.а 
електронно поръчване

!|1{е с-" лзт:о.,'пзва електронно фак':'т риране
||но :]ап па!|!ане

\.1.3),{опъ,ттлл:телна т:нфорплация: 2

по об'{(а,,|ване

11ощснскп адрс:с:
б\'п. :]!1_ о:п.. ],, !1

офиц|.'&пно }]аи}1енование:
1.:о|'4ис7 я ]].] :-]ц!]та на ко:]куг-)енш'1'11с1

\ !!! 1 ].!||{!!11 .1 !. ]]ь!''!-] ])]11)п1.3 ];1

г|о обя1а]|ване



телефон:
|-,!9 2!)8!,1о:0

Ёлектронна поща:
ср са ап 1п.! (-!с . ь9
и]{,'срнет адРес (ш&т,

ьо!:!!р: / '/ыы;.;. с:ос:

|]ощенскп к,,д:

впектро]!1{а по!ца:

\т.4.3) подавапе на 
'{а-1[биточна инфор1\1ация относно краен срок/край||и сро1(ове за подав|!!{е на )капби:

с]ът,п; с]н о ']()|1.

!1ощенски к,,''1:

Блектрогтн:,т поща:

()!;']1].1ьн!]г ]\ ]1()Рь|]к\1}Ф. я 1)

/
град:
софия

[{отценстси адрес:

[[ош1енски ко,'{:

1 . ()0

Факс:
+-1!, /981 -115

{ърятава:
з!;
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моля, повторете) колкото пьти е нео6ходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да 6ъде присьдена значимост вместо важност
може да-6ъде пРисъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерии за възлагане, тежестта не се използва
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