35^ ^V
Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖ ЕНАПОРЪЧКА(версия 7)

П ритурка към О ф нциалеи вестник на Европейския съю з
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖ ЕНА ПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за възлагане на общ ествена поръчка
Д иректива 2014/24/ЕС / ЗОП
□ Проектнаобявление
ЮОбявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Н аим енование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащ и органи, конто
отговарят за процедурата)____________________
Национален регистрационен номер: 2
Официално наименование:

000689022

Втора МБАЛ - София ЕАД
Пощенски адрес:

бул. Христо Ботев 120
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1202

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Самуил Асенов

+359 29158545

Електронна ноща:

Факс:

secondmbal-zop@abv.bg

+359 29314024

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.vtorambal.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.vtorambal.com/index.php/protzeduri-po-zop/14 9-2018-03-30-11
-49-02
I.2) С ъвм естно 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.4) Вид на възлагащ ия орган
□ Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включителнотехни
регионални или местни подразделения
□ Национална или федерална агенция/служба
□ Регионален или местен орган
□ Регионална или местна агенция/служба____
I.5) О сновна дей н ост
□Общ и обществени услуги
□Отбрана
| Юбществен ред и безопасност
□Околна среда
ПИкономически и финансови дейности
ЮЗдравеопазване________________

^Публичноправна организация

□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р уг тип:_____________

□ Настаняване/жилшцно строителство и места
за отдих и култура
□Социална закрила
□ Отдих, култура и вероизповедание
□Образование
□Д руга дейност:_____________

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
Il.i) О бхват на общ ествената поръчка
Н л л ) Н аим енование:

„Организиране и провеждане на профе сионално обучение и обучения по
ключови компетенции на служителите от ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ ЕАД и ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛ
Референтен номер: 2______________________
II.i.2 ) О сновен CPV код:

УНП c.>6d4IW-fi5b2-498.>-af>d-2Ev>b5O0d.ae

80400000

I

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ 'iA ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Допълнителен CPV код: 1 2
Н .1.3) Вид на поръчка
^Строителство_______ | |Доставки__________ ^Услуги_______________________________
II.1.4)

Кратко опи сание:

Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по
ключови компетенции на служителите от Втора МБАЛ - София ЕАД и Четвърта
МБАЛ - София ЕАД
II. i.6) И нф орм ация относн о обособен и те нозиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции________________________Да Ю He I I
II.i-7) Обща стой ност на общ ествената поръчка (без да се вклю чва ДДС)
Стой ност: 37 50 .0 0
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които нее/са
включсна/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите, която/които не e/ca включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ II: О п и сан и е / О б осо б ен а п о зи ц и я
4

%
%. ■

II.2)

О писание 1_____________________________________________________________

11.2.1) Н аим енование: 2

• Обособена позиция 1: Провеждане на професионално обучение на 70
заети лица-в II МБАЛ - София ЕАД и 13 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД
за придобиване на професионална квалификация 723020 Болноглед
Обособена позиция №:
1

V

2

11.2.2) Д опълнителни CFV кодове 2
Основен CPV код: 1
8 0 40 00 00
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
4

В сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД c адрес: гр. София, п.к. 1202,
бул. "Христо Ботев" 120 и сградата на Четвърта МБАЛ - София ЕАД c
адрес: гр. София, бул. Македония 38
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

M"'

11.2.4) О писание на общ ествената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Провеждане на обучение в професионално направление „Болногледач",
специалност „Здравни грижи”_______________________________________
11.2.5) К ритерии за възлагане 1 2
G3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1

Технически

показател

70

¢^ Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
ч■
,1
i

1
Цена
~\ Цена - Тежест: 21

30
_____________________________________

II.2 .ii) И нф орм ация относн о опц иите
Опции
Описание на опциите:

Д аЮ Н еП

Срок на изпълнение на обществената поръчка е до 27.02.2019 r., но не по
-рано от изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора,
но за не повече от момента на изпълнение на всички дейности по проекта.
л- «

II.2.13) И нф орм ация относн о средства от Е вропейския съю з
Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта: _____________

\
УНП c36d4tb4-f8b2^98.1-aOd-2D3b560d2ac

Да E3 Не Ц

Парш да

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
II.2.14) Д опълнителна инф орм ация:

РАЗДЕЛ II: О п и сан и е / О б осо б ен а п о зи ц и я
II.2) О нисание 1____

_____________ __ _____________________________________

11.2.1) Н аим енокание: 2

• Обособена позиция 2 : Провеждане на обучение по ключова компетентност
2 "Общуване на чужди езици" на 300 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и
46 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД по английски език;
Обособена позиция №:
2
2

11.2.2) Д опълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
804000 00
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:

В сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД c адрес: гр. София, п.к. 1202,
бул. "Христо Ботев" 120 и сградата на Четвърта МБАЛ - София ЕАД c
адрес: гр. София, бул. Македония 38
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________
11.2.4) О нисание на общ ествената норъчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди
езици" на 300 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и 46 заети лица в IV
МБАЛ - София ЕАД по английски език;
11.2.5) К ритерии за възлагане 1 2

53 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
1
Технически показател
53 Критерии, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
1
Цена
П

70
30

Цена - Тежест: 21_____________________________________________________________

I1.2 .n ) И нформации относн о опциите
Опции
Описание па опциите:

Д а £3 H e O

Срок на изпълнение на обществената поръчка е до 27.02.2019 r., но не по
-рано от изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора,
но за не повече от момента на изпълнение на всички дейности по проекта.
11.2.13) И нф орм ация относн о средства от Е вропейския съю з
Обществената норъчка е във връзка c проект и/или нрограма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да й

Не □

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
11.2.14) Д опълнителна инф орм ация:

РАЗДЕЛ II: О п и сан и е / О бо со б ен а п о зи ц и я
II.2) О нисание 1_____________________________________________________________
11.2.1) Н аим енование: 2

• Обособена позиция 3: Провеждане на обучение по ключова компетентност
4 "Дигитална компетентност" на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.
Обособена иозиция №:
3
2

11.2.2) Д опълнителни CFV кодове 2
Основен CPV код: 1
8 0 4000 0 0

УНН c.'(>d4lb4-IXb.- t<>K.>-aBd-2r>.'b560d2ae

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:

сградата на Четвърта МБАЛ - София ЕАД c адрес: гр. София, бул.
Македония 38
код NUTS:1 BG411__________________________________________________
II.2.4) О писание на общ ествената норъчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Провеждане на обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална
компетентност" на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2

53 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
1
Технически показател

70

53 Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20

1
Цена
] Цена-Тежест:21________________________________________________
II.2 .n ) И нф орм ация относн о опциите
Опции
Описание на опциите:

30

Да И Не □

Срок на изпълнение на обществената поръчка е до 27.02.2019 г ., но не по
-рано от изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора,
но за не повече от момента на изпълнение на всички дейности по проекта.
II.2.13) И нформация относн о средства от Е вропейския съю з
Обществената норъчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

У

V

Д а 5 3 Не □

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.______
II.2.14) Д опълни телн а инф орм ация:

\

i

РАЗДЕЛ rV: ПРОЦЕДУРА
ГУ.1) О писание_____________

к
,'.

v4

r -;л

IV .i.i) Вид процедура
^Открита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателна процедура сдоговаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□ Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени но-долу (моля, попълнете приложение Ti)
□ Публично състезание
□ Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)__________________________________
IV.1.3) И нф орм ация относн о рам ково споразум ение или динам ична систем а за
покупки
□Тази обществена норъчка обхваща сключването на рамково споразумение
□Установена е динамична система за покупки________________________________________
rV .i.6 ) И нф орм ация относн о електронния търг
□ Използван е електронен търг____________________________________________

•>

rV .i.8 ) И нф орм ация относн о Споразум ението за държ авни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Не 53
(GPA)__________________________________________ ____________________________
rV.2) А дм инистративна инф орм ация

УНП c36d4fb4-IKb2-4483-aBd-2B3b560d2ae
1

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА(версня 7)

IV .2.i) П редиш на публикация относн о гази процедура 2
Номер на обявлението в OB на ЕС: 2()i8/S 065-144794
Номер на обявлението в POII:839885
(Едно от след)штс: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна
прозрачност ех ante)_________________________________________________________
IV.2.8) И нформации относн о прекратикане на динам ична систем а за покупки
РОбявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана c
горепосоченото обявление за поръчка___________________________________________
IV.2.9) И нф орм ация относн о прекратяване на състезателна процедура, обякена чрез
обявлени е за предварителна инф орм ация
РВъзлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за
предварителна информация_____________ ____________________________________

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2
Н аим енование:

1516/06.08.2018r.
3

Провеждане на обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална
компетентност" на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.__________________
Да E3 He I

Възложена е поръчка/обособена позиция

ь

V .i) И нф орм ация относн о невъзлагане_________________________________________

4

Поръчката/обособена позиция не е възложена
P H e са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
РДруги причини (прекратяване на процедурата)_________________________

fc

.'V;
V

I

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
PeNotices
P T E D eSender
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______

t

5

Справка за обявления:[][]П []-[][][]П П П 7 (година и номер надокумента)

Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7

дд/мм/гггг_______

V.2) Възлагане на н орьчката_____________________________________
V .2 .i) Д ата на склю чване на договора
o6.o8.2()i8 дд/мм/гггг_______________

j •
\

V.2.2) И нф орм ация относн о оф ерти
Брой на получените оферти: i
Брой на офертите, постъпили от МСП: o
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти отдруги държави - членки на ЕС: o
Брой на офертите, постъпили отоференти отдържави, които не са членки на ЕС: o
Брой на офертите, получени по електронен път: o_____________ ___________________________
Да □

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
f'
/

л
■ |
»

V.2.3) Н аим енование и адрес на изпълнителя 1_____________________________________
Национален регистрационен номер: 2
Официално наименование:
„КСБВ” ЕООД________________________________ 131476144____________________
Пощенски адрес:
район Оборище, у л . 11-ти а в г у с т 2, ет. 1________________________________
Държава:
Пощенски код:
код NUTS:
Град:

София
Електронна поща:

1
(‘ i

*1
*■'

1000_________

BG____________

Телефон:

+359 888952346_______________

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 29895576________________
Изпълнителят е MCI I______________

Д а Р HeE 4

V .2.4) И нф орм ация относн о стой ността на поръчката/обособената позиция (без да се
вклю чва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 37 50.00
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37 50.00
или Hай-ниска оферта:____________________ [ Най-висока оферта:___________________

Г ‘
УНП c.>6d4fh4-reb:-498.i-aOd-2t3.'>b560d:ae

\

BG411________

officeksbv@gmail.com

•'
.v .

He E3

Партида

ОКЯВ.1ЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА(версия 7)

които са взети предвид
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динсшични системи за покупки - стойност на поръчката/итеза тази партида,
която/които не e/ca включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рсшкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не e/ca включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)______________________________________________________
V .2.5) Информация относно възлагането на нодизнълнител/и
] 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: Д О П Ъ Л Н И Т Е Л !^ ИНФОРМАЦИЯ____________________________
v

У 1.3)Д о п ъ л н и тел н а инф орм ация: 2

ц*

Във връзка c постъпило писмо от изпълнителния директор на „IV МБАЛ София" ЕАД c вх. № 2422/29.11.2019 г. и на основание чл.116, ал.1, т.1
от ЗОП и чл. 23, ал.2, т. 1 от Договор изх. № 1516/06.08.2018 г. се
сключи допълнително споразумение, съгласно което страните се
споразумяха, че :
§1. Прекратяват изпълнението на Обособена позиция № 3 от сключения
между страните Договор изх. № 1516/06.08.2018 r., поради отпаднала
необходимост, считано от датата на подписване на допълнителното
споразумение.
____________________________________
V I.4) Процедури но обж алване
V I.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обж алване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша №18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

л

'

• 'V '
h

J

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://cpc.bg/
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите но медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Г*

Електронна поща:

£ •

Интернет адрес (URL):

:■■«

X

Факс:

V I.4.3) П одаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

УНП c36d4fb4-fBb2^983-aDd-2fM b560d2ae

Партнла

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА(всрсия 7)

V I.4 .4 ) Служ ба, от която мож е да бъде получена инф орм ация относно подаването на
ж алби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Д ата на изнращ ане на н астоящ ото обявление
Дата: 19Л2.2019дд/мм/гпт_______________________

ПРИЛО Ж ЕН И Е П - ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
О снования за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление
за поръчка в О ф ициален вестник на Европейския съю з
Д иректива 2014/24/ЕС
(моля, изберете съответн ата онцня и представете обяснение)

«

«Г
*i

<v
r ..

ч

yt
i '

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в съответствие c член 32 отДиректива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявлеиия за участие в отговор на
Цоткрита процедура
□ограничена процедура
□ З а услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
директивата (само за доставки)
Строителството, доставките или услугите могатда бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
□отсъствие на конкуренция потехнически причини
□обществена поръчка c цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
□защ ита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
□ Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
□Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата
□ Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в
директивата
□ Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
□Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
j |от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
I |от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение c кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
□Обществената норъчка не попада в обхвата на приложение на директивата
3. О бяснение
Моля, обяснете no ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие c директивата:
(максимум 500 думи)

i
VHII c36d4ft>4-tXb2-4983-af3d-2O3l>560d2ae

Пармма

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЬЧКА(версня 7)

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е Г5 - ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Оепокания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

зоп
(моля, изберете съ ответн ата опции и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
Потсъствие на конкуренция поради технически причини
I |обществена поръчка c цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
□защ ита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
□ З а услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
ЗОН (само за доставки)
□Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
□ Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно снисък,
одобрен c акт на Министерския съвет, но предложение на министъра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
□ о т доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
□ о т ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение c кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
□ Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект нравила, на победителя или на един от победителите в него
□ Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от събития, кои го не могатда бъдат предвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковете но чл. 178, ал. 2 и 3 отЗОП
□ Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени
□ З а много кратко време възникне възможностда се получатдоставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
□ Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на
първоначалния изпълнител, при наличие наусловията, посочени в ЗОП
□Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. О бясненне
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)*12

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2
4
7
20

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

у НП c36d4fb4-fXb2-498T-aBd-2fOb560d2ae

