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1'.1 * * r:r* 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП 

О Проект на обявление 
~Обявление за nубликуван е 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всичi>И възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата) 

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2 

ЦЕНТЪР ЗА СП ЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СТАРА 123004119 
ЗАГОРА 

Пощенски адрес: 

БУЛ . РУСКИ N! 62 
Град: 1 код NUTS: Пощенски код: -~Държава: 
СТАРА ЗАГОРА BG344 6000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 

ВЕСКА СТОИЛОВА +359 042621176 
Електронна nоща: Факс: 

csmp - stara zagora@mh . government . bg +359 042621132 
Интернет адрес/и 

Основен адрес (URL): 
www . csmp - sz . com 
Адрес на nрофила на куnувач а (URL): 
http : //www . csmp - sz . com/profil - na - kupuvacha/aop - 2/op- 201703 . htm1 

1.2) Съвместно възлагане 
ОПаръчката обхваща съвместно възлагане 

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - nриложимото национално 
зю<онодателство в сферата на обществените nоръчки : 

ППоръч ката се възлага от це1прале н орган за nокуnки 

1.4) Вид на възлагащия орган 
ОМинистерства или всякакъв друг национал е 1'1 ~Публ ичноnравна организация 

или федерален орган, вкл ючител но техни 

регионални или местни nодразделения 

онационална или федерална агенция/служба О Евроnейска институция/агенция или 
международна организация 

ОРегионален или местен орган Одругтиn: 
1 ОРегионална или местна агенция /служба 

1.5) Основна дейност 
О Общи обществени услуги о настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и J<ултура 

О Отбрана 0Социална зш<рила 

О Обществен ред и безоnасност О Отдих, култура и вероизnоведание 

О Околна среда О Образование 
О Икономически и финансови дейности 
!~Здравеоnазване 

Од руга дейност: 

РАЗДЕЛ 11: ПРЕДМЕТ 
11.1) Обхват на обществената поръч1'а 

11.1.1) Наименование: 
Отnечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2018 г . на 

служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора , 

Казанлък , Раднево , Чирпан , Мъглиж , Гурково , Павел баня , Гълъбово и 

Бра т я Да 

Референтен номер: 2 

УНП dcl7dJd71-2 bc2-42 14-9414 -cll"dc61>82c>I'S 



Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪ'lКА (версня 7) 

II.1.2) Основен CPV н:од: 15800000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II.1.3) Вид на поръч1ш 
петроителетво Пдоставки 15<1Услуги 

II.1-4) КраТJю описание: 
Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2018 г . на 

служителите на филиелите на цсмп - Стара Загора в градовете : Стара 

Загора , Казанлък , Раднево , Чирпан , Мъглиж , Гуркова ' Павел баня , 

Гълъбово и с . Братя Даскалави за осигуряване на безплатна храна на 

дежурния персонал по Наредба 11/21 . 12 . 2005 г . и за сметка на средствата 

ОТ фонд свко . 

II.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена н а обособени позиции Да~ НеО 

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се шшючва ДДС) 
Стойност: 18 4 8 О О 
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръч /Са. За информация относно 
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 
или Най-ниска оферта: 1 Най-висока оферта: 
които са взети предвид 

Валуга : BGN 
(за рал11Сови споразу.мения -обща люl<сцлюлна стойност за цялата продължшпелност) 
(за динал·tи чни систелш за no/Cymш -стойност на поръч /Са таjите, /СОЯтОj/Соито не ejca 
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчю.1) 
(за поръ чiСи, базирани на рам/Сови споразумения; а/Со това се из uс/Сва- стойност на 

поръч/Сата/ите, IСОято/IСоито не ej ca включена/и в предишни обявления за възлагане на поръч/Си) 

РАЗДЕЛ 11: Описание/ Обособена позиция 
II.2) Описание 1 

II.2 .1) Наименование: 2 

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2018 г . на дежурния 

персонал на ЦСМП - Стара Загора по Наредба 11/21 . 12 . 2005 г . 

Обособена позиция NQ: 1 
2 

II.2 .2) Допълнителни CPV 1юдове 2 

Основен CPV код : 1 15 8 О ОО О О 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпъл н е н ие: 

Управлние на ЦСМП - Стара Загора , бул . Руски W 62 
КОД NUTS: 1 ВGЗ44 

11.2.4) Описание на обществената поръч1ш: 
(естество и количество на строител ни работи, доставки или услуги или указ ван е н а потреб ности и 
изисквания) 

Процедурата се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение 

на задълженията му към персонала на ЦСМП - Стара Загора , съобразно 

Наредба 11/21 . 12 . 2005 г . за определяне условията и реда за осигуряване 

на безплатна храна и/или добавки към нея , определени по вид в заповед 

N!47/19 . 04 . 2006 г . на Директора на ЦСМП - Ст . Загора , чрез осигуряване 

на ваучери за храна на обща прогнозна номинална стойност 84000 лв . 

Целта на процедурата е избор на Изпълнител , който е оператор на 

ваучери за храна Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва и 

доставя на Възложителя ваучери с наминална стойност 2 /два/ лева , въз 

основа на заявка Ваучерите трябва да се използват в максимален брой 

търговски обекти / п о чл . 2 , ал . 2 , тЗ от Наредба 1/09 . 07 . 2003 г . / на 

територията на градовете : Стара Загора , Казанлък , Раднево , Чирпан , 

Мъглиж , Гуркова, Павел баня , Гълъбало и Братя Даскалови . 

11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

О Критерий за качество- Им е : 1 Тежест: 1 2 2о 
О Критерий , свърза~1 с разходи - Име: 1 Тежест: 1 2о 

115<1 Цена - Тежест: 21 

YHll . dd7d3d71-2bc2-4214 - 9414 - dГdc6b82cSГS 



Парт11да ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версвя 7) 

I1.2.11) Информация относно опциите 
Опции даО Не~ 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и / или програма, финансиран/а със ДаО Не~ 
средства от Европейския съюз 

Идентификация на проекта: 

11.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ 11: Описание/ Обособена позиция 
II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2 

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2018 г . на 

служителите на цсмп - Стара Загора за сметка на средствата на фонд 

свко 

Обособена позиция NQ: 2 
2 

I1.2.2) Допълнителни CPV J{Одове 2 

Основен CPV код: 1 15800000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

I1.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

Управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул . Руск:и N' 62 
код NUTS: 1 BG344 
I1.2.4) Описание на обществената поръЧI{а: 
(естество и количество на строителни работи , доставки ил и услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Процедурата се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение 

на задълженията му к:ъм персонала на цсмп - Ст . Загора 1 съобразно 

решението на Общото събрание на работниците в цсмп - Ст . Загора за 

разходване на средствата на фонд свко за 2018 г ., чрез осигуряване на 

ваучери за храна на обща прогнозна номинална стойност100800 лв . Целта 

на процедурата е избор на изпълнител 1 който е оператор на ваучери за 

храна . Изпълнителят на обществената поръчка О'l'печатва и доставя на 

Възложител я ваучери с номинална стой ност 1 , 2 , 5 , 10 лв . 1 въз основа на 

заявка . Баучерите трябва да се използват в максимален брой търговски 

обекти на територията на градовете : Стара Загора 1 Казанлък: , Раднево , 

Чирпан , Мъглиж , Гурк:ово , Павел баня , Гълъбово и Братя Даск:алови , като 

срока на валидност следва да бъде 31 . 12 . 2018 г . 

I1.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

О Критерий за качество - Име: 1 Тежест: 1 2 2о 

О Критерий , свързан с разходи - Име : / Тежест : I 2 о 

~ Цена -Тежест: 21 

I1.2.11) Информация относно опциите 
Опции да О Не~ 
Описание на опци ите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и /или програма , финансиран/а със да О Не~ 
средства от Европейския съюз 

Идентификация на проекта: 

I1.2.14) Допълнителна информация: 
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Парт1ша : ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПО РЪЧКА (версн я 7) 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV.1) Описание 

IV.1.1) Вид процедура 
0Открита процедура 
ОУ скорена процедура 

Обосновка: 

0Ограничена процедура 
0Ускорена процедура 

Обосновка: 

О Състезателна процедура с договарян е 
ОУ скорена процедура 

Обосновка: 

О Състезателен диалог 
О Партньорство за иновации 
О Възлагане на поръчка без предварително nубликуване на обявл ение за поръчка в Официален 

вестник на Европейския съюз в случ аите , и зброени nо-долу (мол я, попълнете прил ожение Г1) 
IZJПублично състезани е 
[)Пряко договаряне (моля , попълнете приложение Г5) 
IV.1.3) Информация относно рам1юво споразумение или динамична система за 
покупки 

отази обществена поръчка обхваща сключването на рамкова споразумение 
ОУ становена е динамична система з а покупки 
IV.1.6) Информация относно еле1пронния търг 
ПИзползван е електронен търг 

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръч1ш (GPA) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да О Не IZJ 
(GPA) 

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публю,ацин относно тази процедура 2 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][) / S [][][]-[)[)[][][][] 
Номер на обявлението в РОП:816470 

(Едно от следните: Обявление за предваритетю информация, използвано 1што rюrшна за 
учаспше в състезатетю процедура ; Обявление за поръчl(а ; Обявление за доброволна 
прозрачност ех ante) 

IV.2.8) Пиформацин относно преi,ратяване на динамична система за поi,УПI'и 
0Обявлението обхваща прекратяването н а динамичната система за покупки, публикувана с 

горепосоченото обя вл ение за поръчка 

IV.2.9) Информация относно прекратнване на състезателна процедура, обнвена чрез 
обявление за предварителна информация 

овъзлагащият орган няма да възлага повеч е поръчки въз основа на горепосоченото обявление за 
предварителна информация 

РАЗДЕЛV: ВЪЗЛАТАНЕНАПОРЪЧКАТА 1 

Поръчка NQ (Договор NQ): 2 
Обособена позиция NQ: 2 1 
Наименование: 

Възложителят възлага , а Изпълнителя приема да извършва за срок до 

3 1 . 12 . 2018 г . осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на ЦСМП -
Ст . Загора 

Възложена е поръчка/обособеиапоз иция 

V.1) Информацин относно невъзлагане 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
о не са получени оферти или заявления за участи е или всички са били отхвърлени 
[)други причини (пре !<ратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 

OeNotices 
OTED еSепdег 
QДруго _____ _ 
Потребителско влизаие в TED еSепdе г : 7 
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Парт11д0 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верс11• 7) 

Сnравка за обявления : [][] [][] -[][] [][][] [] 7 (година и номер на документа) 

Дата на изn ащан е н а о иги н ал ното обявлени е: 7 дд мм rггг 

V )В .2 ъзлагане на поръчJ,ата 

V.2.1) Дата на сключване на договора 
08.02.2018 дд/ммjгггг 

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти : 2 
Брой на офертите, nостъпили от МСП : о 

(МСП- както е определено в Преn оръка 2003/36 1/ЕО на Ком и сията) 
Брой на офертите, nостъ n или от оференти от други държави- член ки н а ЕС : о 

Брой на офертите, nостъnили от оференти от държави , които не са член ки на ЕС : о 

Брой н а офертите, получ ени по елеюронен път: о 

Поръчката е възложена н а група от икономически оператор и да О Не~ 

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1 

Официално наименование: Национален регистрацио н ен номер : 2 

ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД 040336507 
Пощенски адрес : 

БУЛ . КНЯЗ АЛ . ДОНДУКОВ N'11 
Град: 1 код NUTS: Пощенски код: 1 Държава : 
СОФИЯ BG412 1000 BR 
Електрон на nоща: Телефон: 

info@tombou.bg +359 024920000 
Интернет адрес: (URL) Факс: 

+359 029805873 
Изnълнителят е МСП Да LJ Не~ 
V.2.4) Информация относно стойността на поръ1.шатаjобособената позиция (без да се 
ВJ(ЛЮЧВа ДДС) 

Първон ачална обща nрогноз н а стойност н а поръчката/обособената nози ция: 2 

Обща стойност н а n оръчката/обособената позиция: 84000 . 0 0 
или Най- r1иска оферта: / Най-нисока оферта : 
които са взети п редвид 

Валута: BGN 
(за рамкови с тюразумения - обща максн.мал на стойност за тази обособена познция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчтсата/ите за тази партида, 
коятоjкошпо не ejca в т(Jl юченаjи в предшини обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на ра.м тшви споразуметшя; ако това се из исква - стойност тю 
поръчкатаjите за тази партида , която/които не ejca вкточетю/и в предt/ШЮI обявлетшя за 
възлагане на поръчки) 

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

О Има възможност n о ръчката да бъде възложена на nодиз пълнител/и 
Стойност или дял от nоръч ката , които е възможно да бъдат възложени на nодизnъл нители 4 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко оnисан ие на дела от поръчката, който ще бъде възложен н а подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАТАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1 

Поръч ка NQ (До гово р NQ): 3 
Обособена nозиция NQ: 2 2 
Наименование: 

Възложителят възлага , а Изпълнителя приема да извърши за срок зо 

31 . 12 . 2018 г . осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на ЦСМП -
Ст . 3 - СВКО 

Възложена е поръчка/обособен а nозиция 

V.1) Информация относно невъзлагане 

Поръч ката/обособен а n оз ици я н е е възложена 

о не са получени оферти ил и заявления за участи е ил и всич ки са бил и отхвърлени 
[]други nричини (nрекратяване на про цедурата) 

Оригинал но обявлени е, изnратено чрез 7 

УНЛ . dd7d3d71-2bc2-4214-9414-dfdc6b82c5Г5 
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Партнда ОБЯВЛЕН}I Е ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верс11я 7) 

OeNotices 
0TED eSendeг 
Одруго _____ _ 
Потребителско влизане в TED еSепсl е г : 7 ___ _ 

Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа) 

Дата на изп ащан е н а о игиналното обявление : 7 дд ммjгггг 

V )В .2 ъзлагане на поръчi<ата 

V.2.1) Дата на СI<Лючване на договора 
08.02.2018 дд/мм/гггг 

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 2 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 

(МСП- както е определено в Препоръка 2003/36 1/ЕО на Комисията) 
Брой н а офертите, постъпил и от оференти от други държави - чл енки н а ЕС: о 

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави , които н е са членки на ЕС : о 

Брой на офертите, получени по електронен път : о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори 

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1 

даО Не~ 

Официално наименование : Национален регистрационен номер: 2 

ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД 0 40336507 
Пощенски адрес: 

БУЛ . княз АЛ . ДОНДУКОВ N' 11 
Град: l код NUTS: Пощенски код: 1 Държава: 
СОФИЯ BG412 1000 BG 
Електронна поща: Телефон: 

info@tombou . bg +359 024920000 
Интернет адрес: (URL) Факс: 

+359 029805873 
Изпълнителят е МСП Да []Не~ 

V.2.4) Информация относно стойността на поръ~шатаjобособената позиция (без да се 
включва ДДС) 

Първоначална обща прогноз н а стой ност н а поръчката/обособената позиция : 2 

Обща стой ност н а поръчката/обособен ата позиция: 100800 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 

Валута: BGN 
(за ралн(Qви споразу.менttя - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за диналшчни систе.мн за покупки -стойност на поръчката/ите за тази партида, 
колто/които не е/ са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчкн) 
(за поръчкн , базирани на ралшови споразумения; ако това се из исква -стойност на 
поръчкатаjите за таз и партида, която/които не ejca включена/и в предишни обявления за 
възлага не на поръчкн) 

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
D Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.з) Допълнителна информация: 2 

и по обжалване 

ите по обжалване 
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Партнда ОБЯВЛЕНИЕ ЗА БЫЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ( нерен я 7) 

Коми сия за з а щита на ко нк:урунията 

Пощенски адрес: 

бул . Ви т оша N' 1 8 
Град: Пощенски код: 1 Държава: 
София 1000 BG 

Телефон: 

+359 29894070 
Електронна поща: Факс: 

c p cadm i n@cp c . bg +359 29807315 

Интернет адрес (URL): 
www. c p c . b g 

V1.4 .2) Орган, Jюйто отговаря за процедурите по медиация 2 

Официално наименование : 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: l Държава: 
Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

Vl-4 ·3) Подаване на жалби 
Точна информация относно I<раен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 

Съгласно Съгласно УЛ . 197 ал . 1 , т . 7 ОТ зоп крайния срок за подаване на 

жалби - 22 . 01 . 2018 г . 

VI.4 .4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2 

Официално наименование: 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СТАРА ЗАГОРА 

Пощенски адрес: 

БУЛ . РУСКИ N!62 
Град: Пощенски код: 1 Държава: 
СТАРА ЗАГ О Е' А 6000 BG 

Телефон : 

+359 042620090 
Еле1пронна поща: Факс: 

c smp-s t ara zagora@mh . government . bg +359 042621132 
Интернет адрес (URL): 
www . csmp- sz . com 

VI.s) Дата на изпращане на настонщото обявление 
Дата: 13.02.20181Jд/ммj гггг 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основания за възлагането на поръч1-:ата без предварително публи1-:уnане на обявление 
за поръчка в Официален вестню' на Европейсi-:ия съюз 

Диреi<тива 2014/24/ЕС 

(моля, изберете съотnетната опция и представете обяснение) 

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за 
поръчка в съответств и е с чл е н 32 от Директива 2014/24/ЕС 
Няма оферти или няма подходящи оферти /заявления за участие н отговор на 
О открита процедура 
О ограничена процедура 

оза услуги/стоки за научноизследователска и развойна дей ност при строгите условия, указани в 
директивата (само за доставки) 

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен 
икоtюмически оператор поради следната причина : 
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Парт11да ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верс11я 7) 

О отсъстви е на конкуренция по технически причини 
О обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството 

или творческо изпълнение 

Озащита на изключителни права , включително права върху интелектуална собственост 
о изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган 

събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата 

Одопълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, уi<азани 
в директивата 

оново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи 
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия , указани в 
директивата 

ОПаръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в 
коr1курса за проект правила на победителя или на един от победителите в него 

О Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса 
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

О от доставчик, който окончателно nрекратява своята стопанска дейност 
О от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително nубликуване на покана за участие 
в състезателна процедура в Официален вестник 1-1 а Европейския съюз 

О Обществената поръчка н е попада в обхвата на приложение на директивата 

з.Обяснение 
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлага нето н а поръчката без nредварително 
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобраз но, като посочите 

съотносимите факти и когато е уместно , nравните заключения в съответствие с диреi<тивата: 
(максимум soo думи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ Гs- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ 
Основания за възлагане на поръч1ш чрез прЯJ(О договаряне 

зоп 

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение) 

1. Основания за избор на процедура на nряко договаряне 

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен 
ико1·10мически оператор поради следната nричи1-1а: 

О отсъствие на I<Онкуренция поради тех1-1ически причини 
О обществена поръчка с цел създава1-1е или придобиване на у1-1икално произведение на изкуството 

или творческо изпълнение 

Озащита на изключителни права , включително права върху интелектуална собственост 

оза услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в 

ЗОП (само за доставки) 
Одопълнителни доставi<и от първоначалния доставчик , възложени при условията, )'I<азани в ЗОП 
ОПредмет на nоръчката е доставка на стока, която се търгува н а стокова борса, съгласно списък, 

одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите 

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

О от доставчик, който окончател но прекратява своята стопанска дей ност 
О от ликвидатори или си нд ици при несъстоятелност, споразумение с!< редитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби 
ОПаръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в 

конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него 

онеобходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, 
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и н е е възможно 

спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП 
О Процедурата за възлага 1-1 е чрез публично състезание е прекратена , тъй като няма подадени 

оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са 

съществено променени 

оза много кратко вре 1е възникне възможност да се получат доставки или услуги , при особено 
изгодни условия и I·Ja це1-1а , зr1ачително по-ниска от обичайните пазарни цени 
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онеобходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на 
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП 

0Обществената поръчка е за услуги по приложение NQ 2 и е н а стойност по чл. 20, ал. 2 , т . 2 от ЗОП 

2.Обяснение 

Моля , обяснете по ясе н и разб ираем начин защо възла га н ето н а поръчката чрез пряко договаряне е 

законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно , правните заключения в 
съответствие със ЗОП: (мю<симум 500 думи) 

Възлагащият орган / възложителят носи отговорност за гарантиране на спазван е на 

10 

2 1 

законодателството на Европейския съюз и на ВСИLIКИ приложими заi<они . 

моля, повторете, колкото пъти е необходимо 

в приложимите случаи 

ако тази информация е известна 

задължителна информация , която не се публикува 

може да бъде присъдена значимост вместо тежест 

може да бъде присъдена значимост вместо тежест ; ако цената е единственият 

критерий за възлагане , тежестта не се използва 

УНП : dd7<13d71-2bc2-4214-9414 -dl\lc6b82c51'5 


