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! [1роект тт:т регшен лте

[Ретпет пт;е за п1б,'тт.ттс1ване

Агвнция по оБщгствгни поРъчки
1000 софия, ул' леге 4

е-па|!| рк@)аор'ьч, аоо@аоо'ьо
интернет адрес: п{|о|//шшш.аор.ьс

Рн1пннив 3А от!{РивАнв }{,А. пРоцвд}?А

ин на ре1'истрационната форлта от €€!1
о_п п]1п п хххх

но\1сп |.]

'!а 
с]тано]]]!1псто 1-в|1 ета!|: 11\'| / гггг

| Рд-1о-1зв Фт дата: ::]/о67:от ьь] п] / гггг

дв]1оводг'-А. инФо
{еловодна ин<}орппац:ля
11артида на в1,з,!о'х\1теля| о2716
|[о;те.;тение: 1[|,4! 0 !'пхово
изходяц но[1ер: 1!о-о5-13 о1' да1'а 2з | о6 |'2о 17

ко11ен'!аР на възло]!(птеля :

РА3дв-т| 1: ББ3"1!Ф}{!:1[Ё'|
|1ублипен
€екторен

|.1') наи}|енование и адрес
о4)]'1цп&лг!о напп'те| |ова! | ие:
11][]!п т1. дг] ]_|1::.-ьо

}{::;1иот:а_:тен рег}|с'гра!(ио!|е]] ло\]ер:
2 !о1 |6540-|'!)

|1оп1еттск;.т адр-"с:
!1,,1
град:
[л]:ово

ко,'1ш|!т5: т1' 1ш\енсЁи к')д| 
| 

Аъпн.,:,п:

лице за конта1(т:
]4нч. к].'1р!']'- в.',]ри-п о 9

'го.]сфон:

']. в 2|2ь2
в]!ектро!|на по]]1а:

а!,5е 1 г_ото |_3 11 эр- ; } | топ . ::от:
Ф::кс:

1,1нтернет адрес:/и
Фсновен адрес (11Р!):
п||р: / //а]-.:] 1о''|о. ц1о._5. ,.;ет:. с:оп
Адрсс на п1эофила на к}'пувача (1'1кт-):

|т: .р : ,' ,/т;тттт . тт| ]р- э 1: те:т . ,:о::т,: !: т: о'_'с:с.|:_г: э,' 1 1 ] ;

!.2) в!{д на въ3доя(итсля
(тто:тълва сс от публт':.:ен въз-по;ките-п)

! 1т1тт нистсрство и,1и друг дъР'+;авен ор' ан, ! |1т бли.тно;: равна орг ан шзация
вкл]оч11телт1о техн!{ региоп&п]{и 1]л1.] п'1естн!,|

подраздслсния

!!{ационалва агенция/слу'тс6а !!вропейсьа инстит1цт|я/лгенция ил]!
[]с!(д}'!1ародпа орга1]иэац]|я

!1,егион:гпсн и./!и [тестен орган 8Аруг ,',,: ' с'ри'ор!']а!]|о 1]оде]]е!!ие !!а
]-!'р]'овско 1] редп])пятпе

| 1 Регио;;а:пта и::т'т ттестн;т агенция/сл}экба

1.3) основна дейност
(потгь:пва се от пт'бл:.т.тен в'ьзло;кител)

!Фбцесз'вентт тсл1'г;т ! }|ас'т'анява нс/;кгтл]]|ц]] о строитс'пство 
'1 

]1сс'г|1

за отд1тх !1 !<\лцра

|!0тбра;та !(|оцт'тална :;ат<рт'тл;т

|!Фбтццес'пвег; ред и ситтр]|ос'1' по''дц].ду] !'']д]1Р!!!]1!д9!!4!!!

\1|п |1|] ] |з.' |('1!1 ]3!,1!ъ$ |ь.!с]|(1ь]а



)колва среда |! Фбразова'''.'е

/ !||1кономт.т.тески и финансови дейности

РА3дв"|{ 11 : Ф[(Р|:|БАЁБ
!Ф'гкривапт |]роцедура

да п нех

|.4) 0сновтта дейттост
(попт,лва се от секторея в'т'зло:ките-':)

![аз и топлинна енергия
!Блектроенергия
!3одосна6дяване

!11ощенски 1отуги
! !ксплоатат1ия на географска област

плр\ г:1 д.й !|0('!:

[за възлагане на обтцествева порънка
!за с:о:юнв:лне на ра,11!{ово споразу!|ение

!за с'т,здаватте тта динаш1и!тва с1'!стема за покупки

(попълва се от се!сторен въ3ло'кител)
!чл. 1з2 от :]оп
!9л. :8, ап' т, т. 7 във вр. с оп. 6 от 3Ф|1

пчл. 13в, ап. т, т. [...] от 3Ф||
8. [,1. 1 въ8 во' с чл.

! когпкурс за проект

!()ъздавапт квапификациопна систеп:а

[|орънката с в о6ластите от6рана т.т сип''рност

||.1

(попълва се от секторен възло;кител)

!Фткрита процедгра
!Фгранинева процедура

!]{оговаряяе с предварителна покана за учас'1'ие
!(ъс'п'езатте-,лен лиапог
|!11артгт ьорс'т'во за иновации
!.4оговаряне 6ез предварите''тна покана за участие
!(онк1рс за проект

|1т'бл т:чно с:ъс'гезднт,те

] 1ояко

на обяв-|1е!1ие за

ал. г. т. [...1 от 3Ф11

(з;т в.;,з-пагатте на об!цестве!!а поръч|{а в о6ластптс отбрана п сищ1;ност)
!Фгрант.тнена процедура
!!оговаряне с публик1'ване па обявление за по1)ъчка

диапог
е без

й.4руга дейттост: горско стопанство

(попълва се от пу6личен възло)кител)

[()ткрита прошед,'ра '
|1Фгоан и чена поо11ел\ оа

[с '"'",," '",',, '1,'."щр, сдоговаряне
!€ъстсзателсн диалог
! |1артньорство за ]1новац!1и

!'{оговаряне без пре/1варите.,!но обявяв?1не

!(онкурс за проек'г

| ] [1ублинно с'ьстезание

!1!: ||РАБ}{Ф ФсновАнив
(попъ,тва се от тцблтлвен възло;псител)

[{л. 73. а'п. ; от 3Ф|1

!9л. 73' а,_:. :' т. т, б. [...] от 3Ф11

!чл. 73' &1. 2' т. 2 от 3оп
пчл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с а"ц. 6 от зо!1
!9л. 79, ап. т' т. [..'] от 3Ф{1

!9л. т8, ап. т' т. тт във тзр. с ап. 6 от 3Ф[{

пчл' 18, &п. 1, т' 12 от 3оп
!9л. т8э, ап. 1 във вр. с чл. 79' ал. т, т' [...] от 3011

\.||п .]!]11|' 11] 1$п. ал)3 !ьс!с]3|!ь]10

о'г 301!



/

РА3

успуг'!

1в2, ап. 1 във вр. с .] л.79' |п- |' т-
141, ап. 1от зоп

18' &,|. 1,'!'. 11 в'ьв вр. с ал. 8 от 30]]
18, а]|. 1,'1'. 12 о'!'3оп
1в2, &п. 1, т. [...1 от 3оп

Р!]]]]]11и1 ]\ ()1кР11в \!!1 1] \ ]11'()1|1:,1\]) \ {вер.'я |]

|]:]:<у!]]/ ''|]е и !'1о11тай !1;1 о(]"1'1(]

ш]они!ор1: / за н.,'хд;,:те !1а т1 ,,;г:

от:з()[1

(попьпва се при възлагане на об|цествен!1 порт,яки в об-таститс отбраяа и сицрност)
пчл. ]6о о'.3оп
пчл. 16:], ап. 1 о'г зоп

]42. |л. }1|. 1!| чл- 1 а/|. 1 от зоп

чл. 164. 
'л. 

1. т- [..- ] от !]Ф[|

поРъчкА
гу.1) наи:|1енование
период'].: н а достав!{а чре_] -1акуп)'ване
пр9дЁос!4\]!''] компютри7 сървьр]47 ко!]1"1рни

со,}, т у '-р, т]оинтер'!| скенег]'1, ко]]'1!-'н'1

|у'2) обект на поръчката
!|троителство
[,{оставки

и !1!нтад '!|1 оФ1/с те):н',1ка/ !оп]п!!тр:,{ /

ш]а]]ин!,1/ |.!он|,1т ор| | :{ардуер/
!1ашини, 1'|:]]]']т()ри/ эа н:,/яди1'- на:,1

сро |'] о:! .2 тдсс:оцэ"

1\/.з) 0писание на предмета !'а поръчката (естество и кол|'чество на строителпи
работи' достав!{!{ !{л|! ус-ц,ттт или у!{а3ване 1|а потребнос';'лг тт т:3лтскванття)
[{огато основният предмет съдър'к|1допълнителни пред[1ети' те'грябва да бъдат описани цк.с:'
пренос''11{,] 1:ош]п|три, съръър] ' ;{оп']|н11 ['1.1ш1']н!1, |,]о1!'!'!()ри | !.]1г]дуер|
софтуер, лр].1нтери, скенер!1, копирн'] |.]ашини, : то :ит с|эт',,1 за н]/хдите на т ]]

,,дгс [-]1хозо" ]1о обособе11и \1о 1ицА'1 ]а сро1{ о.! 2 ме.:еца''
овосовцнА ло:]иц''1я }]!1 ,,дост.]вка чре:] закуп]/' ]не и ь1о!1таж на оф]..]с
те]н'1]{а ,''пот,тнтери, с:1енер1.1/ г:эп!.1р!1т,] !4а|]11111-1/ ;:1 нух_ц1]те -- тп ,,!г|
г]лхо в о " || ;ртт'_тку-па
ог(-]с|]Б;!]А .1о_]'.1шия ш!2 д|]|] 1:1-!:.] чре..
т с:.1]и!{а /колапютрт.:, хардуер/ соф!уер,
в'|:,]оэо" 1 арти(;'-п

1у.4) о6п{ествената поръчка съдър'!!а 1!3!,1сквания' св'1,р3:|ци с опазване да п не х
на околната
1{рттгериите, свър3ани с опа3ване
брой)
техн11ческата спсцифт.ткация

крптери1!те за подбор

показа'1'е.]|и]'е за оценка на офертите

на околната среда пр}'състват в: (Б!оля' посочете

(бг'-'т1)

(|)р.]й 
]

(брой 
)

(бг_]., 
]изискв|1}|ия']'а при изпълнение яа договора (г-лаузи в проекта на {)бщи

|'о вия

ту.5) инфорп{ация относпо средства от Ёвропейския сък)|}
Фбцествсната поръчка е във връзка с прое1{т и/!!л1.1 програп1а, ф1!нансиран/а със
средс1'ва о'г евро!1е;|ски1'е фондове и ]|рограп'1и
1,1дентифцкация г{а проекта:

дап нев

1\/.6) Разделяне на обособени позици|{
настоя|ца1'а ]|оръчка е разде'цева на обособени позт'тцт.ти

мотивй за невъзп1о)кността за разделяце на поръч1{ата т:а обос:обс:ти позиц!тп
дах нсп

(т<огато е при;то;хипто):

\!!|! |]( ]] 1|! ]{)1] ]!]1. )]1)3 |!ьс5е]!!!ь]а



Рг] !г1п1г ]] ()1 к?111] \]]] 11 \ 11Ро!|| ]|\ )\ 1!.р. ц 1'1

у.1) мотиви 3а и3бора на процед!Ра (|(огато е прило''1ип|о)
((ратко опт.;сант.те ва фа1{т1.1чсските обстоятепства, !{ои'|'о обус.|!авят избора тта сьо'гве.гната
процед'ра)

у.2) лица, до които се и3прап{а поканата 3а }п{астие в пРоцсд}ра на дотоваряне без
предварително обявление) договаряне без предварител|{а по|{ана 3а \[[астие'
договаряпе без тц,б.пик1ване на обявлсние за поръчка' пряко договаряне (когато е
прило'(ип1о)

у.3) настояццата процед,ра е свър3ана с предходна про1{сдфа 3а въ3лагане яа
обп{ествена поръчка ил1{ кон!!}'!'с за проект' която е (когато е прлтло;хипто):
с!|р 11 - Р*[ *н,т_ 11' (]! да :]

€тойност. без

п ,111'' ,'/ - - 1' 
'. ],: -о:./|:']]|а|]э|] 1]'

!.4) ,{опълнителната достав:са/повторната уо!\та ил11 строите''!ство е (когато е
пр тспо;кт;:п о )

се вкп]о!тва ддс:

РА3АБ"|{ !1|: допълнитв"'!г!А инФоР
\ц1.1) доп!-п1!ителна инфорплация (когато е пртт-;по;кглпто)

гу.7) прог|{о3на стойпост т|а поръчката
стойнос'г. бе3 да се вк-п1очва ддс:

('е въ3лата с н,|Бол|(о от,(е |!!и процед\т|!;

Фб;тца стойност на поръчката) част от която се възлага с настояп{ата про|{ед!ра:
сто1]]!]ос1'. бсэ да се вт:лючв:т !]{€:
спис'т'к !1а ос'|'11]{!!,]п1'е процедур!1 с кратко оп11сан!|е |1а 1'ех|]ия |]рсд}1ет:

РА3А|:,,1!у: п[отиви

!обяв_ле:тието за ог|овестява||е откривансто на процедура
!покапата за !насттте

които за ппо|ге]|11)!тте п() ()о'<а-1[ва но
[] а 

'! 
п'1е]{ова]тие

1] о 1',1,.1( ]',1я ]]]а ]]]п1т,]та на 1{оз1.).рецция11
1т !ц!!он:!лРн !!дРн гификоц]!онРн \:'(Р

[[о:цеттсктт адрес
(-1ул. .]!:т'-.п:.: |;, ] з

гра/1 пощенски к, ),1 дър'{ава
.] о:] |'/ !'] ] :,] (.:



/
5ъ-|зр!..]я

телефон
!2 98в40_ (.]

А'црес за е',т:ектронна по;ца
срса0п] п@.рс ' ь9

Факс
0: 980]з 5

14нтернет :щрес (11&[):
ь![р: //п!'ш.срс.ь9
\.т|.3) подавапе на )'(.|,!би
1овна г.:ттформация относно краег1 срок/крайни срокове за подаване на ж&'(би:
съг-:]с]но ра'зпооедбитэ на чл.197 о1 зо,1, т{от''.] т 1.ласи: чл. 191 . (1.1 )ка-пс'-1
можс д;] (]е по.]]ава в 10 дневен сро( от: 1. г:з. 1,:чан'дто ]] а .]рока 11о ]]п.
100, ел. з _ срецу решението за откриване ца пг.цед}г]т1 11 ули
решен'1е'1о за одобряване {1 о-чвл-н11ето .ё иэ __нение 

'1ли ]1опъл1_1ителна
инфор1'1ация; 2. изтичат.тето -а срока !1о чл. 101 , ал. 4 _ срецу решечието
за одобряване ца поканата за потвърхдаване ].]:1 интерес и/или решението
эа одооряваае ча ооявлението эа из1\1енецг1е и,1] ] до пъ']1}.]ит елна ицфор|'4ация,
с което одобрява,т лро1иените в пока11а за потв', г])кдаване на интерес; 3.
изтича11е!о на 5_дневния срок по чл. 10.], ал. ! срецу решението за
откриване на процедуратё и 1[л|! ! 1]]..нггет] .а .обряване на обявл'^!1ието
за из|{енение ],1л'! за допъ']1ните;;-а г:::форгиациР; 1. изтицането на срот(а 11о
чл. 1]9 _ срецу. ре!].]ението _-] а откр!/]ва1']е на пр1':1едур.]!а и|цли решечието
за одобряване на обяв,1енисто за ]з!1ене1_]'1е ил'] :а дспъ]_н1]телЁ :1

информа |1!.1я; 5. публикува|1ето на реше.!и']!а ]за !1оовехда9е на про11ед);ри |а
до.оваряне по чл. 18, ал. :1-, т. 8 10 и ]з; 6. получаването на
решението за предварителен лод-!! '1!1и :1 пой! !очване на дг:;,тлога; ;-.
получаваг1ето 11а решецието за определя5е на и г1ълните]\ у}-ц эа
прекратяване ца процедурата; 3' пуг]ликуванет' ч.1 с-явле!'иЁт.) ]а
добро9олна 11розрачност. (2] ха"-бата гто ч;:. 1],(:, ал. 5 .е .одава в 10
днев-дн срок от уведомяване за съответното де!11]твие, а ако лицсто не е
уведо!!4ено _ от датата, на !оято е 1.]зтекъ.п ср. ]{ът за и ]вър1пване 11а'. ':о'о '-.'|в.
на пуб]]и]!уване на обявле]!']ята в Р0п ],] з !'офи1:.гален ве(]тник|' ].]а
гвропейск1,1я съюз са р;]_:1т,]91т, ]!с[ |1 ] ] !]-.тэ.:а!1(] тече о1] :|о късзата
да1-а.

о6/2о11 лп /мм /гггг

РА3{Б./| \/!|1 : въ3ло}!{итв-т!

!1|!.з) [лъясттост:
дире кт ор

-'-э\

\1п] (.'.]];1в! ]оа 18|) 
'ь3 

;ь.:о]3.! ь]{]


