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Обявление за конкурс за проект
Директива 2014/24/ЕС  ◯
Директива 2014/25/ЕС  ◯

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

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

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2

Пощенски адрес:

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:

Лице за контакт: Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)
Адрес на профила на купувача: (URL)

I.2) Съвместно възлагане

⃞ Конкурсът включва съвместни обществени поръчки
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на 
обществените поръчки:

⃞ Конкурсът е организиран от централен орган за обществени поръчки

I.3) Комуникация
◯ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
◯ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)

Допълнителна информация може да бъде получена от                 

◯ Горепосоченото/ите място/места за контакт
◯ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

⃞ електронно посредством: (URL)
◯ горепосоченото/ите място/места за контакт
◯ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)

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

I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

◯ Министерство или всякакъв друг национален или федерален 
орган, включително техни регионални или местни 
подразделения

◯ Национална или федерална агенция/служба
◯ Регионален или местен орган

◯ Регионална или местна агенция/служба
◯ Публичноправна организация
◯ Европейска институция/агенция или международна 

организация
◯ Друг тип:

I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган) 

◯ Общи обществени услуги
◯ Отбрана
◯ Обществен ред и безопасност
◯ Околна среда
◯ Икономически и финансови дейности
◯ Здравеопазване 

◯ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
◯ Социална закрила
◯ Отдих, култура и вероизповедание
◯ Образование
◯ Друга дейност:

I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)

◯ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна 
енергия

◯ Електрическа енергия 
◯ Добив на газ или нефт
◯ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
◯ Вода
◯ Пощенски услуги

◯ Железопътни услуги 
◯ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни 

услуги
◯ Пристанищни дейности
◯ Летищни дейности
◯ Друга дейност:

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu
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Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование: Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Допълнителен CPV код: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

 
II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Допълнителен CPV код: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

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  ◯ да   ◯ не

Идентификация на проекта:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.10) Критерии за подбора на участници: 2 (в случай на ограничен конкурс)

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Участието е ограничено до определена професия    ◯ да   ◯ не   
Посочете професията: 

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.2) Вид на конкурса

◯ Открит

◯ Ограничен
Планиран брой участници:  [        ] 
или  Минимален брой:  [        ]   /  Максимален брой:  [        ]

IV.1.7) Имена на вече избрани участници: 1 (в случай на ограничен конкурс)

IV.1.9) Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

IV.2) Административна информация

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

Дата:  (дд/мм/гггг)           Местно време:  (чч:мм)

IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати: 2  (дд/мм/гггг) (в случай на ограничен конкурс)

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие:   [    ] [    ] 1
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IV.3) Награди и жури 

IV.3.1) Информация относно наградата/ите

Ще се връчва/т награда/награди    ◯ да   ◯ не
Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т : 2

IV.3.2) Подробности относно плащанията за всички участници : 2

IV.3.3) Последващи поръчки

Всяка поръчка за услуги след провеждането на конкурса ще бъде възложена на спечелилия или на спечелилите конкурса    ◯ да   ◯ не

IV.3.4) Решение на журито

Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя    ◯ да   ◯ не

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито : 1, 2

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

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

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

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:

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: (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
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