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ИЛИ 6 от ЗОП

Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01369

Поделение: ________

Изходящ номер: 1103 от дата 19/09/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
"Тролейбусни превози" ЕООД

Адрес
кв. "Индустриален", Тролейбусно депо

Град Пощенски код Държава
Стара Загора 6000 Р. България

За контакти Телефон
"Тролейбусни превози" ЕООД, кв. 
"Индустриален", Тролейбусно депо

042 605274

Лице за контакти
Минка Стоименова; Стойка Иванова

Електронна поща Факс
troleibusni_prevozi@mbox.contact
.bg

042 605264

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://www.tpsz.bg/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://tpsz.bg/obschestveni-por-chki

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

динамична система за доставки) може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
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Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни 
превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, 
инвестиционен банков кредит в размер на 1 400 000 лв. (един 
милион и четиристотин хиляди лева) „

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която  

съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No 6

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

гр. Стара Загора

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):
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ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Кредита ще бъде използван за осигуряване на необходимото  
мостово финансиране за доставка на тролейбуси по проект 
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в 
градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г. Договора за банков кредит ще 
влезе в сила в случай, че не се осигури финансиране по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66113000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Максимален размер на кредита -  1 400 000 лева /един милион и 
четиристотин хиляди лева/.
Валута на кредита – български лева.
Вид на кредита – дългосрочен.
Максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 120 
месеца от датата на сключване на договора за кредит.
Начин на погасяване на кредита: 
i.на главницата – на равни месечни вноски, с възможност за 
предсрочно погасяване на част или на целия кредит със собствени 
средства.
ii.на лихвата – всеки месец върху усвоената сума.
Максимален лихвен процент – тримесечен Софибор плюс рискова 
надбавка до 7%.
Наказателен  лихвен процент при просрочие - 2 %.
Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или 
част от него.
Начин на обезпечение на кредита - чрез  залог на собствени 
приходи
Еднократна такса за обработка управление на кредита - 0,5% 
платима еднократно върху размера на кредита преди първото 
усвояване средствата по него.
Без еднократна такса за проучване.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 550000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:
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Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 120 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:
а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на „Тролейбусни 
превози“ ЕООД,  IBAN:  BG92CECB979010C6226500, BIC:    CECBBGSF.
б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на 
„Тролейбусни превози“ ЕООД съгласно образец (Приложение № 11) 
към документацията за участие.  
 Участниците следва да представят гаранция за участие в размер 
на 5500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ 
Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език 
или с превод на български език в случай, че е издадена от 
чуждестранна банка.
Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в 
парична сума,  следва да бъде заверен с подпис и печат от 
съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по 
електронен път (електронно банкиране), следва да завери 
съответния документ с подпис и печат, когато е приложимо.
Гаранцията  за участие в процедурата трябва да е със срок на 
валидност,  най – малко срока на валидност на офертата. 
Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за 
участие се извършва по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за 
изпълнение в размер на 3% от стойността на договора при 
подписването му. Участникът сам избира формата на гаранцията за 
изпълнение - парична сума – внася се по горепосочената 
набирателната сметка на „Тролейбусни превози“ ЕООД или банкова 
гаранция – (Приложение № 12). Банковата гаранция за изпълнение 
трябва да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след 
крайния срок на договора.
Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита 
в съответствие с условията по приложените в документацията 
образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за 
изпълнение на договора. 
Условията за задържането  и освобождаването на гаранцията за 
изпълнение са определени в договора за обществена поръчкса.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:
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КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща еднократна такса за обработка и 
управление на кредита в размер на 0,5% върху размера на кредита 
платима преди първото усвояване средствата по него.
За ползвания Кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на КРЕДИТОРА 
лихви. Дългът по заемната сметка се олихвява с лихвен процент в 
размер, равен на тримесечен СОФИБОР плюс надбавка. 

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 
25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване 
на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител 
участник е обединение от физически и/или юридически 
лица.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
kВсички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно 
и поотделно за изпълнението на договора; 
kЕ определен представляващия обединението/ консорциума, който е 
упълномощен  да задължава, да получава указания за и от името на 
всеки член на обединението/ консорциума.  Ако в споразумението 
представляващия не е определен като упълномощено лице, което да 
представлява обединението, то участника представя подписан от 
лицата в обединението документ /оригинал или нотариално заверено 
копие/, в който се посочва представляващия; 
kПредставляващият обединението/ консорциума е упълномощен да 
представи офертата от името и за сметка на обединението и да 
сключи договор с възложителя; 
kСрокът на обединението е най-малко за времето, за което 
поръчката ще бъде изпълнена;
kВсички членове на обединението/ консорциума са задължени да 
останат в него за целия период на изпълнение на договора.
kЕ направено разпределение на дейностите, които всеки от 
членовете на обедението ще извършват.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването 
на офертата.
 Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за 
създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв 
липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия, или съставът на обединението се е променил след 
подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие 
в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
На осн. чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът от 40 дни за получаване на 
офертите по чл. 14, ал. 1 от ЗОП се намалява с 7 дни, тъй като 
обявлението се изпраща по ел. път и 5 дни, т.к. от датата на 
публ. на обявлението е предоставен пълен достъп до 
документацията на http://www.starazagora.bg/bg/obschestveni-por-
chki/

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата 
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всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1 (с изключение на о-вото по т.1, б. "е") и ал. 5 от 
ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а 
именно: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, 
или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът 
или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, 
или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. 
който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 
обществена поръчка; 3. който е осъден с влязла в сила присъда за 
престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с 
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се 
отстранява участник и в следните случаи:
1. Когато участникът не е представил в офертата си някой от 
документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, 
предвидени в настоящата документация, след като са му били 
изискани от оценителната комисия;
2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не 
отговаря на предварително обявените условия в тази документация, 
или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са 
спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на 
нормативните изисквания;
3. Когато участникът е представил офертата в нарушение на 
изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
4. Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и 
фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е 
подал самостоятелна оферта.
5. Когато представената от участника техническа оферта не 
отговаря на условията в тази документация.
6. За когото е установено, че е представил невярна информация за 
доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор.
7. Който е представил оферта, надхвърляща обявената прогнозна 
стойност.
Офертата се представя в общ запечатан, непрозрачен и надписан 
плик, съдържащ следните пликове:  ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ 
ЗА ПОДБОР“, включващ: 1.Списък на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата, подписан от участника – в свободна 
форма и оферта по Приложение №1; 2. Декларация за запознаване с 
условията на поръчката и приемане условията на договора - 
изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, 
подписана от участника (Приложение № 2); 3. Административни 
сведения в които се посочва ЕИК по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата – изготвена в съответствие с образеца от настоящата 
документация, подписана и подпечатена от участника (Приложение № 
3); 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на 
обстоятелствата по чл. 47. ал. 1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал. 5, 
подписана от лицата, които представляват кандидата или 
участника. В декларацията се включва и информация относно 
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публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за 
тези обстоятелства служебно на възложителя. (Приложение № 4); 5. 
При участници обединения – копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият.  
Продължава в раздел VI.3).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Списък на услугите (Приложение № 6), които са еднакви или сходни 
с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената услуга. Доказателството за 
извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация 
за услугата. 
Минимални изисквания:  Участникът следва да е изпълнил еднакви 
или сходни услуги /една или повече/ през последните 3 години, 
считано от датата посочена като краен срок за получаване на  
оферти. 
***  Сходни с предмета на поръчката са услугите, свързани с 
осъществяване на дейности по предоставяне на кредити. 
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, 
изискванията се отнасят за обединението/консорциума като цяло.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

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

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:
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Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в  

раздел VІ.3) Допълнителна информация

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

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, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

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

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 20/10/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 20/10/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   90  (от крайния срок за получаване на оферти)
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ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 21/10/2014 дд/мм/гггг Час: 11:00

Място (когато е приложимо): "Тролейбусни превози" ЕООД, кв. Индустриален",  

Тролейбусно депо

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника 
се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответното пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Продължение от раздел III.2.1)
6. Заверено копие на лиценз за извършване на банкова дейност, 
издаден от БНБ - за участниците, които са банки със седалище в 
България или банки със седалище в чужбина, които участват в 
процедурата чрез свой клон в страната - заверено копие от 
участника. Участниците, които са с регистрация в чужбина, 
представят съответни разрешения и/или регистрация за извършване 
на дейност като банка и/или инвестиционен посредник, съгласно 
законите на държавата по регистрацията на участника. 7. 
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за 
използване/неизползване на подизпълнители и видовете работи от 
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - съгласно 
образец (Приложение №7); 8.Декларация за съгласие за участие 
като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия 
подизпълнителя и се подпечатва съгласно образец (Приложение № 
8). 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или 
кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по Приложение № 5; 
10. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в 
размер съгласно раздел «ГАРАНЦИИ» (оригинал). 11. Д-я от 
участника (свободен текст) за неналагането от БНБ на мерки по 
реда на чл. 103, ал. 2 от ЗКИ през последните 12 месеца. При 
участие на обединение, което не е юридическо лице декларацията 
се представя от всички членове на обединението. 

УНП: 92e94062-b93e-447f-a0a0-68b5d92dee26 9



Партида: 01369 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
- Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение № 9 
Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена“ = Ценовата оферта се 
подготвя по образец (Приложение № 10).
Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената. 
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с 
предлаганата цена (или части от нея) или са посочили информация, 
от която може да се направи предположение относно размера на 
предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Жалба може да подава всяко заинтересовано лице, съгласно чл. 120 
чл.5 т.1  и ал. 6 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава
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Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 19/09/2014 дд/мм/гггг

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 Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична  

система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон
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Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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