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ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПОРЪЧКА  

Директива  гох4/г4/ЕС  / 30П  

ЕІПроект  на  обявление  
►~1 Обявление  за  публикуване  

РАЗДЕЛ  I: ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН  
I.i) Наименование  и  адреси  (моля, посочете  вснчки  възлагащн  органи, които  

Официално  наименование: 
Община  Кочериново  

Национален  регистрационен  номер: 2 
000261491 

Пощенски  адрес: 
пл. 	Трети  март  1 
Грдд: 
Кочериново  

код  NUTS: 
BG415 

Пощенски  код: 
2640 

Държава: 
BG 

Лице  за  контакт: 
Наталия  Чамишка  

Телефон: 
+359 	70532011 

Fлектронна  поща: 
obst_kocherinovo@mail.bg  

Факс: 
+359 70532330 

Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URL): 
http://www.ob-kocherinovo.bg/ 
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http: //www.оь-Косhегіnоvо.Ьg/%D0%9F%D1%80%D0%ВЕ%D1%84%D0%В8%DСВВ-DО  
B D % D 0 % B 0 - % D 0 % BA% D 1 % 8 3 % D 0 % B F % D ]. % 8 3 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 0 / 

I.r) Съвмесгно  възлагане  
D Поръчката  обхваща  сьвместно  възлагане  
В  случай  на  сьвместно  иъзлагане, обхващащо  различни  държави  - приложимото  национа✓-tне  
законодателстио  в  сферата  на  обществените  поръчки: 

(-jПоръчката  се  възлага  от  централен  орган  за  покупки  
I.g) Комуникация 	 i 

~1Документацията  за  обществената  поръчка  е  достьпна  за  неограничен  и  пълен  пряк  безплатен  

поръчка  е  ограничен. Допълнителна  информация  

достьп  на: (URL) 
http://www. ob-kocherinovo.bg/ 

❑ Достъпът  до  документацията  за  обществената  
може  да  се  получи  на: (URL) 
Допълнителна  информация  може  да  бъде  получена  от  

►~~ Горепосоченото /ите  място/места  за  контакт  
Пдруг  адрес: (моля, посочете  друг  адрес) 
Офертите  или  заявленията  за  участие  трябва  
D електронно  посредством : (URL) 

да  'оъдат  изпратени  

адрес) 
►~~ горепосоченото /ите  място/места  за  контакт  
Пдо  следния  адрес: (моля, посочете  друг  
■ Електронната  коцуникация  изисква  използването  на  средства  и  устройства, които  по  принцип  не  

и  пълен  пряк  о"езплатен  достьп  на: (URL) са  достьпни. Възможен  е  неограничен  
I.4) Sид  на  възлагапдня  орган  

организация  

институция /агенция  или  ~ 
организация  хе>ч.т}-народна  

■ Министерство  или  всякакъв  друг  национален 	■ Пу"оzичноправна  
или  федерален  орган, включително  техни  
регионални  или  местни  подразде,пения  

Q Национална  и,ти  федерална  агенция/служба  [F,вропгйска  

❑ Др}т  тип: ► ~ Регионанен  или  мreстен  орган  
■ Регионална  или  .честна  агенция /служба  

;—~_ ` г_гс_гняване /жилищно  строителство  и  места  
за  от_их  и  1.улryра   

I.5) Основна  дейноrг  
►~ Общи  ооществгни  }-слути  
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❑ Отбрана  
Q Обществен  ред  и  безопасност  
Q Околна  среда  
Q Икономически  и  финансови  дейности  
❑ Здравеопазиане   

❑ Социална  закрила  
❑ Отдих,култура  и  вероизповедание  
Q Образование  
❑ Друга  дейност: 	  

РАЗДFЛ  II: ПРЕДМЕТ  

II.i.i) Наименование: 
"Избор  на  външни  експерти  към  екипа  за  управление  на  проект  
„Рекултивация  на  общинско  депо  за  неопасно  твърди  битови  отпадъци, 
накодящо  се  в  землището  на  с. Бараково  Община  Кочериново"" 
Референтен  номер: 2 

II. i. г) Основен  CPV код: 	79400000 

Допълнителен  CPV код: 1 2 

II.1.3) Вид  на  поръчка  
❑ Строителство 	❑Доставки 	 Услуги  
II.1.4) Кратко  описание: 
Целта  на  настоящата  обществена  поръчка  е  Община  Кочериново  да  избере  
иsпълнител  за  предоставяне  на  консултантски  услуги  за  оказване  на  
външна  техническа  помощ, чрез  външни  експерти  към  екипа  за  управление  
на  проект  на  Община  Кочериново  за  управление  на  проект  „Рекултивация  на  
общинско  депо  за  неопасно  твърди  битови  отпадъци, накодящо  се  в  
землището  на  с. Бараково  Община  Кочериново", съгласно  изискванията  
Оперативна  програма  „Околна  среда". Основна  цел  на  услугата  е  да  бъде  
предоставена  консултантска  подкрепа, 	чрез  която  да  се  гарантира  
цялостната  организация  и  отчитане  на  инвестиционния  проект  до  успешното  
приклюцване  на 	АДБФП  от  страна  на  община  Кочериново. 
Поръчката  включва  следните  групи  дейности: 
•Юридически  услуги  и  правно-нормативно  обезпечаване  на  проекта; 
•Съдействие  на  Възложителя  за  техническата  реалиsация  на  проекта; 
•Администриране  на  проекта, 	контрол  и  мониторинг  на  изпълнението  и  
отчитане  на  проекта. 
Описание  и  изисквания  - в  Приложение  1- Техническа  спецификаци  
II.1.5) Прогнозна  обща  стойност:2 
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 9 7 8 0 0 	 Валута: 	 BGN 
(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.i.6) Разделяне  на  обособени  позиции  
Настоящата  поръчка  е  разделена  на  обособени  позиции  

❑ Да  
►~~ Не  

Оферти  могат  да  бъдат  подавани  за  
❑ всички  обособени  позиции  
❑ максимален  брой  обособени  позиции: 
❑ само  една  обособена  позиция  

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

позиции  или  групи  от  обособени  позиции: 

РАЗДFЛ  II.г) Описание  / обособена  позиция  
II.2) Описание  ' 
II.г.i) Наименование : 2 
Обособена  позиция  №: 
2 

II.2.2) Допълнителни  CPV кодове  2 
II.2.3) Място  на  изпълнение  
Основно  място  на  изпълнение : 
Мястото  за  изпълнение  на  дейностите  по  обществената  поръчка  е: гр. 
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Кочериново.част  от  дейностите  могат  да  се  изпълняват  в  офиса  на  
изпълнителя . 
код  NUTS:1 BG4i5 

II.2.4) Описание  на  обществената  поръчка: 
(естество  и  количество  на  строителни  работи, доставки  или  услуги  или  указване  на  потребности  и  
изисквания) 
Целта  на  настоящата  обществена  поръчка  е  Община  Кочериново  да  избере  
изпълнител  за  предоставяне  на  консултантски  услуги  за  оказване  на  
външна  техническа  помощ, чрез  външни  експерти  към  екипа  за  управление  
на  проект  на  Община  Кочериново  за  управление  на  проект  „Рекултивация  на  
общинско  депо  за  неопасно  твърди  битови  отпадъци, находящо  се  в  
землището  на  с. Бараково  Община  Кочериново", 	съгласно  изискванията  
Оперативна  програма  „Околна  среда". Основна  цел  на  услугата  е  да  бъде  
предоставена  консултантска  подкрепа, чрез  която  да  се  гарантира  
цялостната  организация  и  отчитане  на  инвестиционния  проект  до  успешното  
приключване  на 	АДБФП  от  страна  на  община  Кочериново. 
Поръчката  включва  следните  групи  дейности: 
•Юридически  услуги  и  правно-нормативно  обезпечаване  на  проекта; 
•Съдействие  на  Възложителя  за  текническата  реализация  на  проекта; 
•Администриране  на  проекта, 	контрол  и  мониторинг  на  изпълнението  и  
отчитане  на  проекта. 
Описание  и  иsисквания  - в  Приложение  1- Текническа  спецификаци  
II.2.5) Критерии  за  възлагане  
►~~ Критериите  по-долу  

►~~ Критерий  за  качество  - Име: / Тежест: 1 2 20 

i 	•Качество  на  предложението  за  изпълнение  на 	 б0% 
поръчката 	(КП) 

❑ Критерий, свързан  с  разходи  - Име: / Тежест: 1 20 
►~~ Цена  - Тежест: 21 

9 0 о  

❑ Цената  не  е  единственинт  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: 	 9800. 00 	 Валута: 	 BGN 
(за  рамхови  споразумения  или  динамични  систпеми  за  покупки  - прогноана  оби{а  максимална  
стойностп  за  цялатпа  продължителност  на  тпази  обособена  позиция) 
II.2.7) Продължителност  на  поръчката, рамковото  споразумение  или  динамична  
система  за  покупки  
Продължителност  в  месеци: 15 или  Продължителност  в  дни: 
или  
Начална  дата: 	 дд/мм/гггг  
Крайна  дата: 	 дд/мм/гггг   
Тази  поръчка  подлежи  на  подновяване 	 да  ❑ He ►~~ 
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: 

II.2.10) Информация  относно  вариантите  
IЦе  бъдат  приемани  варианти 	 да  ❑ Не  ►~~ 

УНП:7д772638-1с98-4128-ас63-д5сОд5f4дд88 	 3 
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II.2.11) Информация  относно  опциите  
Да  ❑ Не  ►~~ Опции  

Описание  на  опциите: 

II.2.12) Информация  относно  електронни  каталози  

Q Офертите  трябва  да  бъдат  предсгавени  под  формата  на  електронни  катanози  или  да  включват  
електронен  катanог  

II.г.ig) Информация  относно  средства  от  Европейския  съюз  
Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  и/или  програма, финансиран /а  сьс 	Да 	Не  ❑ 

средства  от  Европейския  сьюз  
Идентификация  на  проекта: 
Оперативна  програма  „Околна  среда" 2014-2020 

II.2.14) Допълнителна  информация: 
Финансирането  за  настояшата  обществена  поръчка  се  осигурява  по  
Оперативна  програма  „Околна  среда" 2014-2020.Настоящата  процедура  за  
възлагане  на  обществена  поръчка  се  открива  при  условията  на  чл. 	114 от  
зОП, 	като  към  датата  на  откриване  на  процедурата, не  е  осигурено  
финансиране  за  изпълнението  й, 	тъй  като  Възложителят  не  е  сключил  
административен  договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  (АДБФП) по  

РАЗДЕЛ  III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА  И  
ТЕХНИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ  
III.i) Условия  за  участие   
III.i.i) Годност  за  упражняване  на  професионалната  дейност, включително  
изисквания  във  връзка  с  вписването  в  професионални  или  тьрговски  регистри  
Списьк  и  кратко  описание  на  условията: 
Възложителят  не  поставя  изисквания, свързани  с  годност  
(правоспособност ) за  упражняване  на  професионална  дейност. 

III.i.z) Икономическо  и  финансово  състояние  
❑ Критерии  за  подбор, както  е  указано  в  документацията  за  обществената  поръчка  
Списьк  и  кратко  описание  на  критериите  за  подбор: 
Възложителят  не  поставя  изисквания, свързани  с  икономическото  и  
финансовото  състояние  на  участниците . 
Изисквано  минимanно/ни  ниво/а: 2 
Възложителят  не  поставя  изисквания, свързани  с  икономическото  и  
финансовото  състояние  на  участниците . 
III.i.3) Технически  и  професионални  възможности  
❑ Критерии  за  подбор, както  е  указано  в  документацията  за  обществената  поръчка  
Списьк  и  кратко  описание  на  критериите  за  подбор: 
1. Опит  в  изпълнение  на  идентични  или  сксдни  услуги  
2. Изисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  състав  
Изисквано  минимално /ни  ниво/а: 2 
. Опит  в  изпълнение  на  идентични  или  сходни  услуги  
Изисква  се  участникът  в  процедурата • да  е  изпълнил  минимум  следните  
дейности: 
•през  последните  3(тргл) години, към  датата, определена  като  краен  срок  
за  подаване  на  оферти, да  е  изпълнил  успешно  минимум  една  дейност  с  
предмет  и  обем, идентичен  или  сходен  с  този  на  поръчката, а  именно: 
подготовка  и/или  управление  на  инвестиционни  проекти, изпълнявани  по  
правила, приложими  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ, в  
т.ч. изготвяне  на  формуляри  за  кандидатстване  и  апликационни  форми, 
изготвяне  на  финансово-икономичес:си  анализи  и  анализи  разходи-ползи, 
изготвяне  на  документации  за  обществени  поръчки, изготвяне  на  финансови  
и  текнически  отчети, изготвяне  на  искания  за  плащане  и  други  дейности, 
свързани  с  подготовката  и  изпълнението  на  инвестиционните  проекти. 
2.Иsисквания  към  професионалната  компетентност  на  експертния  състав  
Изисква  се  участникът  в  проце~урата  да  разполага  с  персонал  с  
определена  професионална  компетентност  за  изпълнението  на  поръчката, 
включващ  най-малко: 
••Ключов  експерт  1: Експерт  мониторинг  - с  висше  образование, минимум  
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бакалавър  или  еквивалентна  образователна  степен  в  областите  „Социални, 
стопански  и  правни  науки" или  „Технически  науки", съгласно  
Постановление  №  125 на  NC от  24.06.2002 г. за  утвърждаване  Класификатор  
на  областите  на  висше  образование  и  професионалните  направления  или  
еквивалентна  квалификация  (за  чуждестранни  лица). Общ  професионален  
опит: минимум  5 години  общ  професионален  опит. Специфичен  опит: участие  
в  изпълнението  на  минимум  два  проекта, включващи  дейности  по  управление  
на  инвестиционни  проекти  за  изграждане  на  инфраструктура  в  областта  на  
околната  среда, изпълнявани  по  правила, приложими  за  предоставяне  на  
безвъзмездна  финансова  помощ; 
•Ключов  експерт  2: Юрист  - висше  образование, магистър  или  еквивалентна  
в  професионално  направление  „Право", съгласно  Постановление  №  125 на  NC 
от  24.06.2002 г. за  утвърждаване  Класификатор  на  областите  на  висше  
образование  и  професионалните  направления  или  еквивалентна  
квалификация  (за  чуждестранни  лица). Общ  професионален  опит: минимум  5 
години  общ  професионален  опит. Специфичен  опит: участие  в  изпълнението  
на  минимум  два  проекта, включващи  дейности  по  управление  на  
инвестиционни  проекти  за  изграждане  на  инфраструктура  в  областта  на  
околната  среда, изпълнявани  по  правила, приложими  за  предоставяне  на  
безвъзмездна  финансова  помощ. 
•Ключов  експерт  3: Строителен  инженер  - с  висше  образование, минимум  
степен  магистър  или  еквивалентна  образователна  степен  в  професионално  
направление  „Аркитектура, строителство  и  геодезия", съгласно  
Постановление  №  125 на  NC от  24.06.2002 г. за  утвърждаване  Класификатор  
на  областите  на  висше  образование  и  професионалните  направления  или  
еквивалентна  квалификация  (за  чуждестранни  лица); Общ  професионален  
опит: минимум  5 години  общ  професионален  опит. Специфичен  опит: 
участие  в  изпълнението  на  минимум  два  проекта, включващи  дейности  по  
управление  на  инвестиционни  проекти  за  изграждане  на  инфраструктура  в  
областта  на  околната  среда, изпълнявани  по  правила, приложими  за  
предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ. 
III.1.5) Информация  относно  запазени  поръчки  2 
❑ Поръчката  е  запазена  за  защитени  предприятия  и  икономически  оператори, насочени  към  

социална  и  професионална  интеграция  на  лица  с  увреждания  или  лица  в  неравностойно  
положение  

9 Изпълнението  на  поръчката  е  ограничено  в  рамките  на  програми  за  създаване  на  защитени  
работни  места  

III.2) Условия  във  връзка  с  поръчката  2 
III.г.i) Информация  относно  определена  професия  (само  за  поръчки  за  успуги) 
❑ Изпълнението  на  поръчката  е  ограничено  до  определена  професия  

Позоваване  на  приложимата  законова, подзаконова  или  административна  разпоредба: 
III.2.2) Условия  за  изпълнение  на  поръчката: 
1. За  участника  не  следва  да  са  налице  обстоятелствата  по  чл.54, чл.55, 
ал.1, т.1, 3, 4 и  5 от  ЗОП  и  чл.3, т.8 от  ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен  ако  не  
са  приложими  изключенията  по  чл.4 от  същия  закон. 
2.Възложителят  сключва  писмен  дсговор  за  обществена  поръчка  с  
определения  иsпълнител  по  реда  и  раапоредбите  на  чл.112 от  ЗОП  при  
условие, че  при  подписване  на  договора  определения  изпълнител  иsпълни  
условията  на  чл.112, ал.1 от  ЗОП. 
З. Гаранцията  за  изпълнение  е  в  размер  3$ от  стойността  на  договора  
без  ДДС. 
4. Начинът  и  редът  на  разплащане  са  посочени  в  проекта  на  договор  и  в  
документацията  за  поръчка. 
III.2.3) Информацин  относно  персонала, който  отговаря  за  изпълнението  на  
поръчката  
9 Задьлжение  за  посочване  на  имената  и  професионалните  квалификации  на  персонала, който  

отговаря  за  изпълнението  на  поръчката   
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РАЗДЕЛ  N: ПРОЦЕДУРА  
~ . .., ..,..~........... 
N.i.i) Вид  процедура  
❑ Открита  процедура  

❑ Ускорена  процедура  
Обосновка: 

Q Ограничена  процедура  
Q Ускорена  процедура  

Обосновка: 

Q Състезателна  процедура  с  договаряне  
Q Ускорена  процедура  

Обосновка: 
Q Състезателен  диanог  
Q Партньорство  за  иновации  
►~~ Публично  сьстезание  

N.i.g) Информация  относно  рамково  споразумение  или  динамична  система  за  
покупки  
Q Тази  обществена  поръчка  обхваща  сключването  на  рамково  споразумение  

Q Рамково  споразумение  с  един  оператор  
Q Рамково  споразумение  с  няколко  оператора  

Предвиден  максимanен  брой  участници  в  рамковото  споразумение : 2 

Q Тази  общестиена  поръчка  обхваща  сьздаването  на  динамична  система  за  покупки  
ПДинамичната  система  за  покупки  може  да  бъде  използвана  от  допълнителни  купувачи  

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

N.i.4) Информация  относно  намаляване  на  броя  на  решенията  или  офертите  по  време  
на  договарянето  или  на  диалога  
Q Прилагане  на  поетапна  процедура  за  постепенно  намanянане  на  броя  на  обсьжданите  решения  

или  на  договаряните  оферти  
N.i.5) Информация  относно  договаряне  (само  за  състезателни  процедури  с  
договаряне) 
Q Възлагащият  орган  си  запазиа  правото  да  възложи  поръчката  въз  основа  на  първоначanните  

оферти, без  да  провежда  преговори  
N.i.6) Информация  относно  електронния  тьрг  
Q Ще  се  използва  електронен  тьрг  
Допълнителна  информация  относно  електронния  тьрг: 

IV.i.8) Информация  относно  Споразумението  за  държавни  поръчки  (GPA) 
Общестиената  поръчка  попада  в  обхвата  на  Споразумението  за  държавни  поръчки 	да  ■ Не  ►~~ 
(GPA) 

rv.г) Административна  информация  
IV.2.i) Предишна  публикация  относно  тази  процедура  2 
Номер  на  обявлението  в  ОВ  на  EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][] 
Номер  на  обяилението  в  РОП:[][][][][][][] 
(Едно  oin следните: Обявление  за  предварителна  информация ; Обявление  на  профила  на  
купувача) 
1V.2.2) Срок  за  получаване  на  оферти  или  на  заявления  за  участие  
Дата: 08.07.2020 дд/тм/гггг 	 Местно  иреме: г7:оо  
N.2.g) Прогнозна  дата  на  изпращане  на  покани  за  тьрг  или  за  участие  на  избраните  
кандидати  4 

дд/мм/гггг  
1V.2.4) Езици, на  които  могат  да  бъцат  подадени  офертите  или  заявленията  за  участие  
1 

❑ Английски 	❑Ирландски 	❑Мanтийски 	• Румънски 	• Френски  
►~~ Български 	❑Испански 	• Немски 	 ■ Словашки 	❑Хърватски  
• Гръцки 	 ❑Италиански 	❑Нидерландски 	• Словенски 	❑Чешки  
❑ Датски 	 ■Латвийски 	❑Полски 	 ❑Унгарски 	• Шведски  
❑ Естонски 	•Литоиски 	ППортугалски 	• Фински  
N.2.6) Минимален  срок, през  който  оферентьт  е  обвързан  от  офертата  

УНЛ:7д772Ь38-1с98-4128-асб3-d5cOd5f4dd88 



Партыда: 
	 ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПОРЪЧКА  ( версыя  7) 

Офертата  трябва  да  бъде  вanидна  до: 	 дд/мм/гггг  
или  Продължителност  в  месеци: (от  датата, която  е  посочена  за  дата  на  получаване  на  офертата  

N.2.7) Условия  за  отваряне  на  офертите  
Дата: о9.о7.гого  дд/мм/гггг 

	 Местно  време: ii:oo 

Място: Заседателна  зала, етаж  i, Сградата  на  Общинска  администрация  - гр. Кочериново, пл. Трети  
март  i 
Информация  относно  упълномощените  лица  и  процедурата  на  отваряне: 
Получените  оферти  се  отварят  на  публично  заседание, на  което  могат  да  
присъстват  участниците  в  процедурата  или  текни  упълномощени  
представители, както  и  представители  на  средствата  за  масово  
осведомяване. 

РАЗДFЛ  VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  

VI.i) Информация  относно  периодичното  възлагане  
Това  представлява  периодично  повтаряща  се  поръчка 	 да  ❑ He ►~~ 
Прогнозни  срокове  за  публикуването  на  следващи  обявления: 2 

VI.2) Информация  относно  електронното  възлагане  
❑ Ще  се  прилага  електронно  поръчване  
❑ Ще  се  използва  електронно  фактуриране  
❑ Ще  се  приема  електронно  заплащане  
VI.g) Допълнителна  информация: 2 
1.Органите, 	от  които  участниците  могат  да  получат  необкодимата  
информация, 	свързана  с  данъци  и  осигуровки, опазване  на  околната  среда, 
закрила  на  заетостта  и  условията  на  труд, 	които  са  в  сила  в  страната  са  
НАП, Министерство  на  околната  среда  и  водите, Агенция  по  заетостта  и  
Изпълнителна  агенция  „Главна  инспекция  по  труда" 	(http://nap.bg, 
http://www3.moew.government.bg, 	www.misp.government.bg, 
http://www.gli.government.bg, 	http://www.az.government.bg/)  
2. 	Във  връзка  с  възможността, 	която  чл. 	114 от  зОП  предвижда, 
Възложителят  посочва, че  към  датата  на  откриване  на  процедурата  няма  
осигурено  финансиране  за  целия  обем  на  поръчката, тъй  като  Възложителят  
не  е  сключил  АДБФП. 
Всяка  от  страните  може  да  поиска  писмено  прекратяване  на  договора, без  
предизвестие, 	след  изтичане  на  тримесечен  срок  от  сключването  му, в  
случай  на  неосигурено  финансиране . 
VI.4) Процедури  по  обжалване  
VI.4.i) Орган, който  отговаря  за  процедурите  по  обжалване  
Официално  наименование : 
Комисия  за  защита  на  конкуренцията  
Пощенски  адрес: 
бул . 	Витоша  №  18 
ГРад: 
София  

Пощенски  код: 
1000 

Държава: 
BG 

Телефон: 
+359 29884070 

Електронна  поща: 
cpcadmin@cpc.bg  

Факс: 
+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: 

Телефон: 
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Електронна  поща: Факс: 

Интернет  адрес  (URL): 

VІ•4•3) Подаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок/крайни  срокове  за  подаване  на  жалби: 
Жалбите  се  подават  до  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  с  копие  и  до  
Възложителя, 	чието  решение  се  обжалва, 	съгласно  сроковете  в  чл.197, 	ал. 
1, 	т. 	1 от  ЗОП, 	а  именно: 	в  1С-дневен  срок  от  изтичането  на  срока  по  
чл. 	100, 	ал. 	3- срещу  решението  за  откриване  на  процедурата  и/или  
решението  за  одобряване  на  обявлението  за  изменение  или  допълнителна  
информация. 
VI.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  (URL): 

VI.5) Дата  на  изпращане  на  настоящото  обявление  
Дата: 13.06.2020 дд/мм/гггг  

Възлагащият  орган/възложителят  носи  отговорност  за  гарантиране  на  спазване  на  
законодателството  на  Европейския  сьюз  и  на  всички  приложими  закони. 

моля, повторете, колкото  пъти  е  меобходимо  
2 	 в  приложимите  случаи  
` 	ако  тази  информация  е  известна  
20 	може  да  бъде  присъдема  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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