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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
ЕЗ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)___________________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Николай Петков, 
Иванов

Надя Петрова, Явор
Телефон:
+359 62619515/+359 62619231

Електронна поща:
mop_vt 0 abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 91/
1.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

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

□  Поръчката се възлага от централен орган за покупки__________________________________

I.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достьпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (иКЬ)
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/791/

□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (ЦДЬ)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

ЕЗГорепосоченото/ите място/места за контакт 
П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
□електронно посредством: (иКЬ)
□горепосоченото/ите място/места за контакт 
й д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Иво Лазаров - Главен експерт в Отдел 
Информационно-техническо обслужване

Телефон:
+359 62619108

Електронна поща:
ivo.lazaraovgveliko-tarnovo.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg

УНП: 5b530d43-cb6d-42d7-b94c-9c6a5f8d364c I

http://simap.ted.europa.eu
http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/791/
http://www.veliko-tarnovo.bg
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Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p s : / / w w w . v e l i k o - t a r n o v o . b g / b g / p r o f i l - n a - k u p u v a c h a / 7 9 1 /

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

1.4) Вид на възлагащия орган
□Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

1X 1 Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация

П Д ругтип:

1.5) Основна дейност
|Х1 Общи обществени услуги

□О тбрана
□Общ ествен ред и безопасност 
□ О колн а среда
□  Икономически и финансови дейности 
П  Здравеопазване

П  Настаняване /жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□ О тди х, култура и вероизповедание 
□  Образование 
П Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. 1) Обхват на обществената поръчка

II. 1.1) Наименование:
Извършване на ел.монтажни работи,направа на нови ел.инсталации 
присъединявания и захранване към електропреносната мрежа и други 
дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции 
Референтен номер: 2___________________________________________________________

II.1.2) Основен C PV код: 45310000
Допълнителен CPV код :1 2

II. 1.3) Вид на поръчка
1X1 Строителство_______ [~~| Доставки___________[~~|Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на 
територията на Старо военно училище;
Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII; 
Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4XV 400Ю/А и 
кабел 20КУ за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във 
връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за 
лица с умствена изостаналост;
Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и 
захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД 
и други дейности по заявка.
Сроковете за изпълнение на дейностите по обособени позиции №1, 2 и 3 се 
посочват от участниците в работни дни.
И.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 489817.57 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

ЕЗДа 
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
|̂ | всички обособени позиции 
□максимален брой обособени позиции:
□ с а м о  една обособена позиция 

ПМаксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:____________________________________ _____
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РАЗДЕЛ 11.2) Описание /  обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо 
военно училище 
Обособена позиция №: 1

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 45311000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Старо военно училище - гр. Велико Търново, кв. 582, УПИ I, пл. "Център" 
ПИ с идентификатор:10447.513.273 .
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Необходимо е преместването на два броя кабели. Изпълнението на тази 
позиция се състои от следните дейности:
1НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0.8/0.6
2РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН
ЗРАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР - С ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ
4РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА
5РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
6РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
7ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН
8ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРС ПЛОЧКИ НОВИ
9ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С ПЛОЧКИ - СТАРИ
1ОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ПЪТ
11НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 0,8X0,4
12НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 0.8/0.4 В/У КАБЕЛ
13НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 1,1X0,4
14НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 1,1X0,4 В/У КАБЕЛ
15ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф110 В БЕТОНОВ КОЖУХ
16ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ф 110 ММ ИЗКОП
17НАПРАВА ПОДЛОЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА - ЗА ЕДИН 
КАБЕЛ
18ЗАСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК 
19ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ
20ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ 
21НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
22НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН 
23ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ЛИНИЯ
24ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СрН В ТРЪБИ НА 120 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
25НАПРАВА НА МУФА СрН - ЗА ЕДНО ЖИЛО
26ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NA2XS(F)2Y 185 ММ2
27ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 KV '1ЗМ'' ЗАКРИТ МОНТАЖ
28ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА СР.Н
29НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2
ЗОМОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 140 В БЕТОНЕН КОЖУХ
31ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 140 ММ В ИЗКОП
32Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила
ЗЗТрасиране на Кабел 20kV или lkV
34ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА КАБЕЛ 1КВ (Електро, Геодезия, ПБ, ПБЗ, ВОД) и
осъществяване на авторски надзор
Количествата на необходимите работи посочени в техническата 
спецификация са прогнозни и следва да бъдат конкретизирани в 
техническия проект. Передложената цена по договора не може да бъде 
увеличавана, независимо от настъпила промяна в количествата на някои от

УНП: 5b530d43-cb6d-42d7-b94c-9c6a5f8d364c 3
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видовете работи.
II.2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу

Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1220
1 Срок за изпълнение на дейностите по поръчката 30

Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Теж ест:1 20 
ЕЗ Цена - Тежест: 21

70
Г~1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка______________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 6 9 2 9 . 1 7  Валута: ВСЫ
(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 динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: 40
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да О  Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, 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 кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Г~1 Не БЗ

II. 2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
П  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог__________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не £3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Дейностите по тази обособена позиция ще започнат при осигурено 
финансиране от страна на Община Велико Търново. Възложителят уведомява 
писмено изпълнителят за осигуряване на финансирането. Срокът за 
изпълнение на дейностите започват да текат от датата на получаване на 
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.

УНП: 5b530d43-cb6d-42d7-b94c-9c6a5f8d364c
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РАЗДЕЛ II. 2) Описание /  обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII 
Обособена позиция №: 2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код:1 45311000
Допълнителен CPV код: 1 2____ ____ __________________________________________________

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Гр. Велико Търново, кв. 28, УПИ IX, ул. "Йоновка" 14, ПИ с 
идентификатор:10447.503.326 и гр. Велико Търново, кв. 28, УПИ XXII, ул. 
"Йоновка" 16-А, ПИ с идентификатор:10447.503.327.
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Необходимо е изместване на ледена площадка, за което е е необходимо 
извършването на следните дейности:
1НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0.8/0.6 
2РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН 
ЗРАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР - С ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ 
4ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН 
5ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРС ПЛОЧКИ НОВИ 
6НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 1,1X0,4 
7НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 1,1X0,4 В/У КАБЕЛ 
8ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф И О  В БЕТОНОВ КОЖУХ
9НАПРАВА ПОДЛОЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА - ЗА ЕДИН 
КАБЕЛ
ЮНАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,0/1, 0/1,0 
11ЗАСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК
12ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБИ НАД 3X120+50 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО 
13ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ 
14СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН
15НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА НН НАД 3X95+50 /4X95/ ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО
1бПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ
17НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА
18ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА
19ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ НН
20НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
21НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН
22ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ В ИЗКОП
23МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СТЕНА ИЛИ КОНСТРУКЦИЯ
24ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ЛИНИЯ
25МОНТАЖ НА ТРАФОМАШИНА ДО 400 KVA ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БКТП/ТП 
26ДЕМОНТАЖ ТРАФОМАШИНА ДО 400 KVA ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БКТП/ТП 
27ДЕМОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ В ТРАФОПОСТ 
2 8ДЕМОНТАЖ ШИННА СИСТЕМА
29ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СрН В ТРЪБИ НА 120 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО 
ЗОНАПРАВА НА МУФА СрН - ЗА ЕДНО ЖИЛО 
31СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ Ср.Н
32ИЗПИТВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ СрН - ЗА ТРИ ЖИЛА 
ЗЗДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NA2XS(F)2Y 185 ММ2 
34ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 KV ''ЗМ'1 ЗАКРИТ МОНТАЖ 
35ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА СР.Н 
36НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2 
37ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NAYY-J 4X185 ММ2 
38Изкопаване на шахти за муфи 
39МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 140 В БЕТОНЕН КОЖУХ
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40Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила
41НАПРАВА КАБЕЛНИ МУФИ НАД 3X95 +50 /4X95/ ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО
42Монтаж на табло ГТ
43Монтаж на табло РТ
44Монтаж на модул от КРУ
45Демонтаж на прекъсвач в трафопост
4 6НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА БКТП ЗА ДВЕ ТРАФОМАШИНИ
4 7МОНТАЖ НА БКТП ДВОЙНО
48ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХН. ПРОЕКТ ЗА КАБЕЛ 20KV И БКТП (ЕЛЕКТРО, КОНСТР., 
АРХИТЕКТУРА, ПБЗ, ПБ, ГЕОДЕЗИЯ) и извършване на авторски надзор.
4 9ТРАНСПОРТ НА СТАРИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАД НА ЕРП СЕВЕР ГР. Г.ОРЯХОВИЦА 
50ДОСТАВКА НА БКТП 20/0,4KV 2X1000 KVA - ПО СХЕМА 
Количествата на необходимите работи посочени в техническата 
спецификация са прогнозни и следва да бъдат конкретизирани в 
техническия проект. Передложената цена по договора не може да бъде 
увеличавана, независимо от настъпила промяна в количествата на някои от 
видовете работи.
11.2.5) Критерии за възлагане

ЕЗ Критериите по-долу
ЕЗ Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 го

1 Срок за извършване на дейностите 30
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Теж ест:1 20 
£3 Цена - Тежест: 21

70
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка______________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 235861.67 Валута: ВвЫ
(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 динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: 6о
или
Начална дата:   дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/ггтг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  Не [3
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, 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 кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да I I Не 55
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не Ю
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП 5b530d43-cb6d-42d7-b94c-9c6a5f8d364c 6
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[^[Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да [Ц Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Дейностите по тази обособена позиция ще започнат при осигурено 
финансиране от страна на Община Велико Търново. Възложителят уведомява 
писмено изпълнителят за осигуряване на финансирането. Срокът за 
изпълнение на дейностите.започват да текат от датата на получаване на 
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.

РАЗДЕЛ II.2) Описание /  обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в
село Церова кория,местност Иванова чешма, -продължава в раздел
112.14)
Обособена позиция №: 3 
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45310000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
село Церова Кория, Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Необходимо е изграждането на трафопост, което включва извършването на
следните дейности:
1ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 5X2.5 ММ2
2НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0. 8/0.6
ЗРАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН
4ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН
5НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 0,8X0,4
6НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 1,1X0,4
7МОНТАЖ МЕТАЛНА ТРЪБА ПО СТЪЛБ / СТЕНА /
8НАПРАВА ПОДЛОЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА - ЗА ЕДИН
КАБЕЛ
93АСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК
10ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ
11ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ
12МОНТАЖ ТРИФАЗЕН ДИРЕКТЕН ЕЛЕКТРОМЕР
13ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФАЗОВИ ПРОВОДНИЦИКЪМ СТЪЛБ НН ИЛИ СН
14НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА
15ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА
16НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
17НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
18ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ В ИЗКОП
19МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СТЕНА ИЛИ КОНСТРУКЦИЯ
2ОПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ЛИНИЯ
21МОНТАЖ НА ТРАФОМАШИНА ДО 400 KVA ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БКТП/ТП
22ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СрН В ТРЪБИ ДО 95 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
23ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ Ср.Н В ИЗКОП ДО 95 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
24НАПРАВА НА ПРЕВРЪЗКИ НА КАБЕЛИ
25НАПРАВА НА МУФА СрН - ЗА ЕДНО ЖИЛО
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26СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ Ср.Н
27МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР ИНК-20 ИЛИ ПОЛИМЕРЕН ПОДПОРЕН 
28ИЗПИТВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ СрН - ЗА ТРИ ЖИЛА 
2 9ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 KV ВЪНШЕН МОНТАЖ 
ЗОДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 KV 1'ЗМ1' ЗАКРИТ МОНТАЖ 
31ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА СР.Н 
32ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ПОЛИМЕРЕН НОСЕЩ 
ЗЗДОСТАВКА НА ТЕПО 1Т
34МОНТАЖ НА ТАБЛО ДО 5 ЕЛЕКТРОМЕРА ВКЛЮЧИТЕЛНО - НА СТЪЛБ 
35ТАКСА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПОДСИГУРЯВАНЕ КЪМ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД 
36ТРАНСПОРТ НА АВТОКРАН 35 Т ДО ОБЕКТА 
37РАБОТА С АВТОКРАН НАД 35 ТОНА 
38РАБОТА С АВТОВИШКА 22 М
39НАПРАВА И МОНТАЖ РЕПЕРИ ЗА КАБЕЛНИ ЛИНИИ 
40НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1, 2/1, 2 
41МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 140 В БЕТОНЕН КОЖУХ 
42ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NA2XS(F)2Y 95 ММ2 
43Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила 
44Изпитване и наладка на силов трансформатор 
45НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА БКТП ЗА ЕДНА ТРАФОМАШИНА 
4 6МОНТАЖ НА БКТП
47ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХН. ПРОЕКТ ЗА КАБЕЛ 20KV И БКТП (ЕЛЕКТРО, КОНСТР., 
АРХИТЕКТУРА, ПБЗ, ПБ, ГЕОДЕЗИЯ) и упражняване на авторски наздор. 
48Монтаж на трифазни спусъчни отклонения СрН - комплект
49Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа
50Монтаж на катодни отводители СрН
51Монтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМзК/
52ТАБЕЛКИ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ''ВНИМАНИЕ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ'1 
53ДОСТАВКА РАЗЕДЕНИТЕЛ РОМзК С РЛЗ 20/400 
54ДОСТАВКА КАТОДНИ ОТВОДИТЕЛИ 
55Доставка Клема токова алуминиева 25\95 
5бВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН С АРМИРОВКА 
57МОНТАЖ БЕТОННИ БОРДЮРИ - НОВИ
58МОНТАЖ НА ТОКОВ ИЛИ НАПРЕЖЕНОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР 
59ДОСТАВКА НА БКТП 20/0,4 KVA 400KVA С КРУ НА SF6 С РАЗМЕРИ 2,65/2,40, 
(Вход -1 бр.;Мерене 20kV-l бр. Защита Трафо- 1бр.; Гл.Прек. 630А-1 бр.; 
Изводи НН с ВП 400А- 6 бр.;)
60ДОСТАВКА ТРАНСФОРМАТОР ТМ 20/0.4 KV 400KVA С ТОЛЕРАНС НА ЗАГУБИТЕ 
СЪГЛАСНО EN60076-1.
Количествата на необходимите работи посочени в техническата 
спецификация са прогнозни и следва да бъдат конкретизирани в 
техническия проект. Передложената цена по договора не може да бъде 
увеличавана, независимо от настъпила промяна в количествата на някои от 
видовете работи.
И.2.5) Критерии за възлагане
13 Критериите по-долу

Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о
1 Срок за изпълнение 30

Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Теж ест:1 20 
ЕЗ Цена - Тежест: 21

70
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

И.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 73150. 90 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 динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: 6о
или
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Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц  Не 53
Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, 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 кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Q  Не 53
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не 53
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог________________________________________ __________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Щ Не 53
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Н.2.14) Допълнителна информация:
Продължава от р-л II.2.1)-във връзка с изграждане на 4 (четири)броя 
сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост 
Дейностите по тази об. позиция ще започнат при осигурено финансиране от 
страна на Община Велико Търново. Възл-лят уведомява писмено изп-лят за 
осигуряване на фин-нето.Срокът за изп-ние на дейностите започват да 
текат от датата на получ-не на Въз.писмо от страна на Въз-ля.

РАЗДЕЛ II. 2) Описание /  обособена позиция
II. 2) Описание 1___________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към
електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други
дейности по заявка.
Обособена позиция №: 4
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 45310000
Допълнителен CPV код :1 2 ____

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Позицията включва извършването на строително монтажни работи свързани с
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електрически инсталации. Работите, които ще бъдат извършвани по тази 
позиция зависят от конкретните нужди на възложителя и ще бъдат 
възлагани с възлагателно писмо след заявка от конкретната структура на 
общината. Списък на дейностите, които ще бъдат извършвани се съдържа в 
техничеескатта спецификация. За дейности, които не са изброени в 
спецификацията цените на материалите ще се доказват с фактури, а 
единичните им цени ще се образуват и заплащат по ценообразуващи 
показатели. Срокът за изпълнение на възложеното ще бъде определян от 
Възложителя във възлагателното писмо.
И.2.5) Критерии за възлагане

IX Критериите по-долу
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Теж ест:1 20 
|̂ | Цена - Тежест: 21

П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9387  5 . 8 3  Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)__________________________________________________________

И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата:________ лл/мм/гпт____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не 1X1
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, 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 кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да [Ц Не X!

П.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не XI
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I | Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не X
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:
Дейностите по тази обособена позиция ще започнат при осигурено 
финансиране от страна на Община Велико Търново. Възложителят уведомява 
писмено изпълнителят за осигуряване на финансирането. Срокът за
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изпълнение на дейностите започват да текат от датата на получаване на 
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III, l) Условия за участие_____________________________________________________

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят поставя изискване към участниците относно годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, както 
следва:
Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република 
България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите 
(ЗКС), а участниците- чуждестранни лица - в аналогичен професионален 
или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, 
в която са установени, за изпълнение на строежи, както следва:
- за обособени позиции №1, 2 и 3 - първа група строежи, трета 
категория;
- за обособена позиция №4 - пета група строежи.
Доказване на посоченото изискване:
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се удостоверява 
само с посочване на вписването в Част IV, раздел А от ЕЕДОП, който се 
подава от всеки от участниците, членовете на обединения, 
подизпълнителите. Посочва се дали съответните документи са на 
разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа за регистрация и Точно позоваване на документа. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, 
съгласно чл. 112, ал. 1, ,т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на 
процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно- копие от 
документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в РБ, 
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за 
изпълнение на строежи от изисканата група и категория; за чуждестранни 
лица - еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на 
участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е 
установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще 
извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на 
обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не 
са налице основанията за отстраняване от процедурата.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
]  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не се поставят.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
не се изисква.
111.1.3) Технически и професионални възможности
3  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не се поставят.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
не се изисква.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2_________________________________
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[~~| Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

П  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места_________________________________________________________

III.2) Условия във връзка с поръчката 2__________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

ПЗадължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката___________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. 1) Описание_________________________________________________________

IV. 1.1) Вид процедура
53 Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
ПСъстезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

П  Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации
~|Публично състезание__________________________________________________________

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

□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 
□Рам ково споразумение с един оператор 
□Рам ково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

П  Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи____

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

ГУ.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_________________ _____________________________________

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори__________________________________________________

ГУ.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:__________________________________

ГУ.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (СРА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не М  
(ПРА)__________________________________________________________________________

УНП 5Ь530(143-сЬ6<1-42(|7-Ь94с-9с6а5АШ64с 12



Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

IV.2) Административна информация

1У.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/Б [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
кцпцвача)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: oi.o6.202Q дд/мм/гггг Местно време: 17:00

1У.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

дд/мм/гггг___________________________________________________________

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

Г~| Английски 
ЕЗ Български 
□ Гръцки 
□Д атски 
~|Естонски

□  Ирландски
□  Испански
□  Италиански 
I |Латвийски 
ПЛитовски

□  Малтийски □Рум ънски □Ф ренски
□  Немски □Словаш ки □Хърватски
□  Нидерландски □Словенски □Ч еш ки
□  Полски □Унгарски □Ш ведски
□  Португалски ПФински___________________

ГУ.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30.09.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци:________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)_____________________________________________________________________

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.06.2020 дд/мм/гггг Местно време: 11:00

Място: Административната сграда на Община Велико Търново, пл. Майка България 2 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание 
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
лица, както и средствата за масово осведомяване._______________________

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Да □  He KI

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране
П Щ е се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: 2
Изпълн-то на СМР се извършва в съотв. с част трета "Строителство" от 
ЗУТ и започва след влизане в сила на PC и след подп-не на Прот-л за 
откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежа 
(за поз. 1-3).Изпълнителят,ще упражнява авт. надзор по време на строит- 
вото,съгл. одобрените проектни док-ции и приложимата норм. уредба поср- 
вом експертите проектанти по отд-те части на проекта или упълн-ни от 
тях лица при усл-е,че упълн. лица притежават квалиф-ция,съотв-ща на 
заложените в процедурата мин. изискв-я към съотв-я експерт проектант и 
са предварително одобрени от Възл-ля.(за поз. 1-3).Отстранява се от 
участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените осн 
-я в чл.54,ал.1,т.1-7 ЗОП.Може да не се отстрани от процедурата уч-к,за 
когото са налице посочените осн-я ако представи предвидените в чл. 
56,ал.1 ЗОП доказ-ва за предприети мерки за доказване на надеждност и 
същите са достатъчни,за да се гарантира неговата надежност.В 
процедурата могат да подават оферти всички бълг. или чужд. физ. или 
ЮЛ,вкл. техни обединения,както и всяко др. образувание,което има право 
да изпълнява дейностите предмет на пор-та,съгл. законод-то на 
държавата,в която то е установено.Клон на чужд.лице може да е 
самостоятелен уч-к в процедура за възлагане на общ. поръчка, ако може
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самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгл. 
законодателството на държавата,в която е установен.Възл-лят отстранява 
от процедурата:1.уч-к,който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не изпълни др. условие,посочено в обявл-ето за общ. поръчка 
или в докум-та;2.участник,който е представил оферта,която не отговаря 
на:а)предв-лно обявените усл-я за изп-ие на поръчката;б)правила и 
изисквания,свързани с опазване на окол. среда,соц-то и труд-то 
право,приложими колективни спор-я и/или разпоредби на междуна-то екол- 
о,соц-но и трудово право,които са изброени в прил.№10 на 30П;3.уч- 
к,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или 
чиято оферта не е приета съгл.чл.72,ал. 3-5 от ЗОП;4.Уч-ци, които са 
свързани лица.5.Уч-ци, подали заявление за участие или оферта,които не 
отговарят на условията за представяне,включително за форма,начин,срок и 
валидност;6.лице, което е нарушило забрана по чл. 101,ал. 9 или 10 на 
ЗОП. 7.Участници при които е налице обстоятелство по чл. 3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;в други случаи,посочени в докум-ята за участие. Няма 
право за участва или да представлява физ. или ЮЛ в процедурата, лице за 
което налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 2. На основание 
чл.47,ал.4 ЗОП посочвам,че инф-ция:- относно задълженията,свързани с 
данъци и осиг-ки може да бъде намерена от НАП;-относно опазване на 
окол. среда от може да бъде намерена от МОСВ;-относно закрила на 
заетостта и усл-та на труд може да бъде намерена от МТСП.З.При подаване 
на офертата за участие уч-кът декларира липсата на осн-ята за 
отстраняване и съотв-е с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП 
(съгл. изиск-та на чл.67,ал.1 от ЗОП).В случай,че уч-кът е посочил,че 
ще използва подизпълнители,за доказване на съотв-то с крит-те за 
подбор,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ инфор- 
та по чл.67, ал.1 от ЗОП;При участие на обед-я,които не са ЮЛ,съотв-ето 
с крит-те за подбор се доказва от обедин-то уч-к, а не от всяко от 
лицата,вкл.и в него, с изкл-е на съотв. рег-ция, представяне на 
сертификат или др. условие, необходимо за изп-ние на поръчката, -съгл. 
изискв-та на норм. или адм-вен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпъл-ие на дейностите,предвидено в договора за 
създаване на обединението. Уч-кът, определен за изп-л, избира сам 
формата на гар-ята за изп-ние съгл. из-ята на чл.111,ал.5 от ЗОП.Възл- 
лят определя ГИ да е в размер на 4% от ст-ста на д-ра без ДДС по съотв- 
ата об. позиция.Изпъл-ля представя г-я обезпечаваща аванса в пълния му 
р-р в една от формите посочени в закона.Същата се освобождава до три 
дни сле усвояване на аванса. Оферти могат да се подават както за 
една,две, три или всички об.позиции
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: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadming срс.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:
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Електронна поща:

Телефон:

Факс:

Интернет адрес (ШИ,):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
У1.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (ШИ.):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 23.04.2020 дд/мм/птг_______________________

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

4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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