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• Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси
за процедурата)
Официално наименование:

1

(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят
Национален регистрационен номер:

Община Костинброд

2

000776363

Пощенски адрес:

ул.Охрид №1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Костинброд

BG412

2230

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Снежа Трендафилова - правоспособен юрист,
Ангел Милчев - правоспособен юрист

+359 72168710

Електронна поща:

Факс:

kostinbrod.bg@gmail.com

+359 72168777

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://kostinbrod.bg/archives/9361
I.2) Съвместно възлагане
• П о р ъ ч к а т а 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 достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/9361
• Д о с т ъ п ъ т до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
ЮГорепосоченото/ите място/места за контакт
• д р у г адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са
достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
•Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
• Национална или федерална агенция/служба
ЕЗ Регионален или местен орган
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• Р е г и о н а л н а или местна агенция/служба

1.5) Основна дейност
[>ЗОбщи обществени услуги
•Отбрана
• О б щ е с т в е н ред и безопасност
• О к о л н а среда
• Икономически и финансови дейности
П Здравеопазване

• Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
• С о ц и а л н а закрила
• О т д и х , култура и вероизповедание
•Образование
• Д р у г а дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.l) Обхват на обществената поръчка
II.i.i) Наименование:

Доставка на хр. и млечни продукти, месо/ месни продукти, плодове,
зеленчуци и хляб за детските заведения, уч. Столове, спец. институции и
социалните услуги в Община Костинброд с 2 об.п.
Референтен номер: 2

ОП-2016-7

II. 1.2) ОсновенCPVкод:
Допълнителен СРУкод: 1 2

15000000
UA01

II.1.3) Вид на поръчка
• Строителство
^Доставки

П Услуги

II.1.4) Кратко описание:

ДОСТАВКА на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове,
зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и
на специализираните институции и социалните услуги в общността на
територията на Община Костинброд . Предметът на поръчката включва две
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на
хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията
на община Костинброд"; Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и
млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за
нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на
територията на община Костинброд ". Подробни данни за подлежащите на
доставка групи храни по обособените позиции са посочени в съответните
количествени сметки от Техническата спецификация, неразделна част от
настоящата документация за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност: 2
Стойност, без да се включва ДДС:
264 000
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. 1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
К1Да
• Не
Оферти могат да бъдат подавани за
ЕЗ всички обособени позиции
• м а к с и м а л е н брой обособени позиции:
• с а м о една обособена позиция
• М а к с и м а л е н 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 II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание

1

11.2.1) Наименование:

2

„Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти,
плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните
столове на територията на община Костинброд"
Обособена позиция №: 2

1

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
15000000
Допълнителен CPV код: 1 2
UA01
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Костинброд
код NUTS: 1 BG412
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове,
зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на
територията на община Костинброд. Места за доставка на хранителни и
млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за
нуждите на детските заведени и училищните столове на територията на
Община Костинброд, както следва: (ЛОДЗ „Радост" с адрес: гр. Костинброд,
ул. „Асен Златаров", № 12; ПОДЗ „Пролет" с адрес: гр. Костинброд, ул.
„Лилия", № 2; ШЦДГ „Виолина" с адрес: с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „
Капитан Петко Войвода", № 5;ПЦДГ „Детелина" с адрес: с. Драговищица, общ.
Костинброд, ул. „22-ра" № 2 ;ОУченически стол към НУ "Отец Паисий" с
адрес: С.Драговищица, общ. Костинброд,
ул. „22-ра", № 2; [ЗУченически
стол към СОУ "Д-р. Петър Берон" с адрес: гр.Костинброд, ул. „Обединена",
№ 44. Подробни данни за подлежащите на доставка групи храни по
обособените позиции са посочени в съответните количествени сметки от
Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за
участие в процедурата.
11.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест:

1
2
3
4

•

1 2 2П

Срок за изпълнение на доставката - Komi
Техническо предложение - Кот2
Под показател: Организационен план при доставката
Подпоказател: Оценка на риска

20
30
67
33

[~| Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2 П
Цена-Тежест: 2 1
50
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:
220000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:
дц/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

He I I

периодични доставки през период от 12 месеца
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
Ще бъдат приемани варианти
II. 2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да •

Не ^

Д а П Не ЦЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози
• О ф е р т и т е трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да •

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Финансирането на настоящата поръчка е от бюджета на съответния
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Костинброд и се
обуславя от предвидените средства в рамките на бюджета за тази дейност за
всяка календарна година и от реално извършените от изпълнителя доставки.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.а) Описание

1

11.2.1) Наименование:

2

„Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти,
плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и
социалните услуги в общността на територията на община Костинбро
Обособена позиция №:

2

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
15000000
Допълнителен CPV код: 1 2
UA01
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Костинброд
код NUTS: 1 BG412
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове,
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зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните
услуги в общността на територията на община Костинброд . Подробни данни
за подлежащите на доставка групи храни по обособените позиции са посочени
в съответните количествени сметки от Техническата спецификация,
неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата.Място
за доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти,
плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и
социалните услуги в общността на територията на община Костинброд Домашен социален патронаж - гр. Костинброд с адрес: гр. Костинброд, ул.
„Славянска", № 68.
II.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест:

1
2
3
4

1 2 2

D

Срок за изпълнение на доставката - Komi
Техническо предложение - Кот2
Под показател: Организационен план
Под показател: Оценка на риска

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест:
[ g Цена-Тежест: 2 1

20
30
67
33

1 2П

50
•

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:
4 4 000
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: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:
дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ^

НеЦ

периодично вълагане през период от 12 месеца
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:

IL2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да Д Не Ц
Й
Ц
Да •

Н е S3

II.2.12) Информация относно електронни каталози
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• О ф е р т и т е трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да [Ц Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

Финансирането на обществената поръчка е от бюджета на община Костинброд и
се обуславя от предвидените средства в рамките на бюджета за доставки на
домашен социален патронаж за всяка календарна година и от реално
извършените от изпълнителя доставки.

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:

Няма изискване за упражняване на професионална дейност за изпълнение на
обществената поръчка
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:

няма изискване за доказване на икономическо и финансово състояние
Изисквано минимално/ни ниво/а:

2

III.1.3) Технически и професионални възможности
• Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. доставки(успешно завършени договори), еднакви или сходни* с предмета
на обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, на общи стойности, както следва:- За 1 об.позиция в
-200 000 ( двеста хил.) лв. без ДДС. - За 2 об. позиция - 40000
(четиридесет хил.) лева без ДДС, 2. валидено удостоверение за регистрация
на обект за търговия на едро с храни, издаден на основание чл.12, от
Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните(ОДБХ)
които да обхваща всички групи храни, предмет на настоящата поръчка по
обособени позиции. 3.да разполага със собствено, наето и/или друга форма
на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален брой и вид
техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена
поръчка. 4.да има въведени системи за управление на качеството, съгласно
серия европейски стандарт ISO 9001:2008 и ISO 22 000:2005 с обхват на
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие или еквивалентен
сертификат, издаден от органи, акредитирани и установени в други държави
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството. 5.Удостоверение/я за регистрация от БАБХ за търговия на
едро с храни, което/ито да обхваща всички групи храни, които са посочени
в Техническите спецификации.б.договор с акредитирана лаборатория за
изпитание на хранителни продукти. Да представи аккредитация на
лабораторията.
Изисквано минимално/ни ниво/а:

2

1. три доставки(три успешно завършени договори), които са еднакви или
сходни* с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, на общи стойности,
както следва: - За 1 обособена позиция в размер на 200 000 (двеста) лева
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без ДДС. - За втора обособена позиция в размер на 40 000 (четиридесет)
лева без ДДС. за двете обособени позиции, изискването се прилага
комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За
доказване на съответствие с така посоченото техническо изискване,
участникът следва да представи списък на доставките(договорите),съгласно
Образец №8, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за
извършената доставка(договор) се предоставя под формата на
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката(договора. 2.валидено удостоверение за регистрация на обект за
търговия на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за
храните от областна дирекция по безопасност на храните(ОДБХ) които да
обхваща всички групи храни, предмет на настоящата поръчка по обособени
позиции. 3. участниците да разполага със собствено, наето и/или друга
форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален брой и
вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата
обществена поръчка, както следва: За 1 обособена позиция:- 2 бр.
специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи
температурен режим на съхранение;- 2 бр. специализирани автомобили за
превоз на хранителни продукти не изискващи температурен режим на
съхранение; За 2 обособена позиция:- 2 бр. специализирани автомобили за
превоз на хранителни продукти изискващи температурен режим на
съхранение ;- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни
продукти не изискващи температурен режим на съхранение. 4. въведени
системи за управление на качеството, съгласно серия европейски стандарт
ISO 9001:2008 и ISO 22 000:2005 с обхват на дейностите по предмета на
поръчката в съответсвие или еквивалентен сертификат, издаден от органи,
акредитирани и установени в други държави членки, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Представя се копие от Сертификата за внедрена система ISO 9001:2008 и ISO
22 000:2005. 5.Удостоверение/я за регистрация от БАБХ за търговия на едро
с храни, което/ито да обхваща вс.групи храни от Т.спецификации. 6.договор
с акредитирана лаборатория за изпитание на хранителни продукти. Да
представи аккредитация на лабораторията.
Ш.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
[~1 Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална
и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
• 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:

Доставките ще се извършва по предварителна заявка. При доставките за
отделните видове продукти трябва да бъдат спазени изискванията към
разфасовката и опаковката им, посочени в техническите спецификации на
всяка обособена позиция. Всяка доставка да бъде удостоверена с документ
датата на производство на съответния продукт и срока на годност. За
всички хранителни продукти трябва да бъдат спазени изискванията за
качество, стандартите на съответните производители и действащите
нормативни актове в Република България и регламентите на ЕС,
регламентиращи производство, предлагането и транспортирането на
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хранителни продукти в страната. При всяка доставка на хранителни продукти
се изготвя стокова разписка за получените количества, към която се
прилагат съпроводителните документи за качество, срок на годност и
произход/сертификат на доставените стоки. Въз основа на тези документи
изпълнителят издаваданъчна фактура за извършените през месеца доставки за плащане по банков път.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
•Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.i) Описание
IV. 1.1) Вид процедура
• О т к р и т а процедура
• У с к о р е н а процедура
Обосновка:
• О г р а н и ч е н а процедура
• У с к о р е н а процедура
Обосновка:
•Състезателна процедура с договаряне
• У с к о р е н а процедура
Обосновка:
•Състезателен диалог
• Партньорство за иновации
[^Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
• Т а з и обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
• Рамково споразумение с един оператор
• Р а м к о в о споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
• Т а з и обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
• Д и н а м и ч н а т а система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на
договарянето или на диалога
• П р и л а г а н е 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
IV.1.6) Информация относно електронния търг
• Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да •

Не

IV. 2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]

2

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25.07.2016 дд/мм/гггг
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IV. 2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати •
дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
•Английски
•Ирландски
• Малтийски
• Румънски
•Френски
[^Български
•Испански
•Немски
•Словашки
•Хърватски
• Гръцки
•Италиански
•Нидерландски
•Словенски
•Чешки
•Датски
• Латвийски
•Полски
•Унгарски
•Шведски
• Естонски
ПЛитовски
• Португалски
•Фински

1

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.07.2016 дд/мм/гггг

Местно време: ю : о о

Място: Общинска администрация Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1, заседателна зала 2 етаж
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват
участниците в продедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване, при съобазяване с
пропусквателния режим за пропуск в страдана на публичното отваряне на
офертите.

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

Да|^ Н е П
2

след 12 месеца
VI.2) Информация относно електронното възлагане
• Щ е се прилага електронно поръчване
• Ще се използва електронно фактуриране
• Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация:

2

Настоящата общестена поръчка се провежда в сроковете, определени по реда
на чл.178, ал.3 от ЗОП, поради наличие на обстоятелства, които изискват
спешно възлагане на поръчката, изразяващи се в по-големия брой деца,
ползващи услугите на общинските детски заведения. Числеността на групите
е над определения максимален брой, съгласно Наредба №7 от 2000 г.
Възможността, желаещите родители и децата им да посещават детските
завения при завишен максимален брой на децата в групите е регламентирано
с Решение №1005 от 2015 г. на Общински съвет Костинброд. За задоволяване
на завишените нужди от хранителни продукти на децата в детските заведения
е възникнала необходимостта от ускоряване на провеждане на процедурата,
поради по-рано достигане на определените лимити от предходен период по
изпълнявана обществена поръчка.
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:

УНП: 190ae22d-8cb2-44e4-834a-d2033fc0c8ca

Факс:

9

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование:

2

Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на
възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може
да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.З от
ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

община Костинбрад
Пощенски адрес:

ул. Охрид №1
Град:

Пощенски код:

Държава:

Костинброд

2230

BG

Телефон:

+359 72168710
Електронна поща:

Факс:

kostinbrod.bg@gmail.com

+359 72168777

Интернет адрес (URL):

http://www.kostinbrod.bg
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 13.07.2016 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството
на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2

°

2°
21

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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