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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят
за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Районен съд Шумен

000931778

Пощенски адрес:

ул.Съединение №1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Шумен

BG333

9700

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Катя Стефанова; Момчил Минков

+359 54850262/ +359 54850290

Електронна поща:

Факс:

rssh@court-sh.org

+359 54850262

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://shumen.court-sh.org/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://shumen.court-sh.org/index.php?im=109
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: (URL)
http://shumen.court-sh.org/index.php?im=109
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг 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
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
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I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: правораздавателна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Проектиране (изработване на идеен и работен проект) на СМР Преустройство и промяна на предназначението на същ-ща сграда за нуждите
на РС и РП –гр.Шумен,нах-ща се в гр.Шумен, ул.Карел Шкорпил №1"
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

71315000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предметът на настоящата общ-на поръчка включва изработване на идеен и
работен инвестиционен проект, при спазване на одобреното Техническо
задание за проектиране №1 и неговото приложение №1, които са неразделна
част от документацията за настоящата обществена поръчка, както и в
съответствие с техн-те спец-ции и усл-та на док-та по поръчката.
Проектът следва да бъде разработен във фаза „идеен проект“ в два
варианта, съдържащ част „Архитектура“ и част „Конструкции“/
„Конструктивна“ (вкл. тех-ко обследване конст-та на сградата със съответ.
изчисления). Изработването на инвес-я проект във фаза „работен проект“ за
отделните проектни части ще се осъществява на основание приетия вариант
на „идеен проект“ за частите „Архитектура“ и „Конструкции“. Идейният
проект по посочените части ще се съгласува с адм-те ръководители на РС,
РП и ОЗ „Охрана „ Шумен“ и след одобряване на вариант ще се пристъпи към
изготвяне на работен проект по всички проектни части.Продълж. в Раздел
VI.3) Допълнителна инф-ция.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
108333.00
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
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален 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
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71315000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр.Шумен
код NUTS:¹ BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на идеен и
работен инвестиционен проект, при спазване на одобреното Техническо
задание за проектиране №1 и неговото приложение №1, които са неразделна
част от документацията за настоящата обществена поръчка, както и в
съответствие с техническите спецификации на документацияна по поръчката.
Проектът следва да бъде разработен във фаза „идеен проект“ в два
варианта, съдържащ част „Архитектура“ и част „Конструкции“/
„Конструктивна“ (включително техническо обследване конструкцията на
сградата със съответните изчисления). Изработването на инвестиционния
проект във фаза „работен проект“ за отделните проектни части ще се
осъществява на основание приетия вариант на „идеен проект“ за частите
„Архитектура“ и „Конструкции“. Идейният проект по посочените части ще се
съгласува с административните ръководители на Районен съд, Районна
прокуратура и ОЗ „Охрана „ Шумен“ и след одобряване на вариант ще се
пристъпи към изготвяне на работен проект по всички проектни части.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок за проектиране - К2
2
Срок за отстраняване на забележки по внесения проект

30
20

заразглеждане от ОЕСУТ-К3
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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:
108333.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат

УНП: 5da21efb-3a0d-4142-9e3d-2b2951b62761

3

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите 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:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността)
за упражняване на професионална дейност на участниците.
ІІІ.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:

Попълва се съответната информация в публикувания в електронното досие на
поръчката ЕЕДОП (Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо
и финансово състояние”,т.5) от ЕЕДОП -Приложение №2. Преди сключване на
договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено
копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен
документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в
случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване
на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица. При
необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата може да
бъде приложена разпоредбата на чл.67, ал.5 от ЗОП.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП,
документи съобразно законодателството си.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
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Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от
Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност
предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ, с минимална
застрахователна сума в размер, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2
Март 2004г.) и в съответствие с категорията на обекта на поръчката –
четвърта категория.Важно! Следва да се има предвид, че застраховка по чл.
171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето,
упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”,
„строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ/.
ІІІ.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.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на
обществената поръчка, изпълнени за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената услуга, съобразно чл. 64, ал. 1, т.
2 от ЗОП. При необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на
процедурата може да бъде приложена разпоредбата на чл.67, ал.5 от ЗОП.
Списъкът се декларира при подаване на оферта чрез попълване на
публикувания в електронното досие на поръчката ЕЕДОП (част IV„Критерий за
подбор”, буква В “Технически и професионални способности“, т.1б ) с
посочване на стойността, дати на които е приключило изпълнението,
получатели и обема.Под „сходни“ дейност/услуга с предмет и обем,
идентичен или сходен с тези на поръчката, следва да се имат предвид
следните дейности: Проектиране на строителство, реконструкция,
преустройство на сгради за обществено обслужване по т.1, 2,3,4 и 6 на
приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете
строежи, представляващи обекти четвърта или по-висока категория, с РЗП
минимум 1000 кв.м.
Под “изпълнени дейности” се разбират такива, които независимо от датата
на сключването/възлагането им, са приключили в посочения по-горе период.
2.Списък на персонала, в който се посочват лицата и тяхната професионална
компетентност, съгласно чл.230 от ЗУТ и съгласно ЗКАИИП, респективно
съгласно Закона за признаване на професионални квалификации(ЗППК). При
необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата може да
бъде приложена разпоредбата на чл.67, ал.5 от ЗОП. Декларира се чрез
попълване на част IV „Критерий за подбор“, раздел В “Технически и
професионални способности“т.6, б.“а“ и б.“б“ от ЕЕДОП-Приложение №2,
като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва
да бъде подробен (имена; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на
поръчката; образование - специалност,степен на образование, година на
дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация,
специфичен професионален опит с брой изпълнени услуги и техния предмет и
позицията в изпълнителския екип; № на удостоверение за придобита ППП,
издател).
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (услуга) с
предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката за последните 3
(три) години от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение на
договора с технически лица и/или организации, чиято компетентност покрива
спецификата на поръчката за инвестиционното проектиране, а именно –
проектанти, притежаващи техническа правоспособност, съобразно придобитата
им специалност и образователно-квалификационна степен и пълна
УНП: 5da21efb-3a0d-4142-9e3d-2b2951b62761
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проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и съгласно ЗКАИИП,
по всяка една от частите на инвестиционния проект, включени или не в
структурата му за изпълнението на предмета на поръчката минимум в следния
състав:
1. Експерт проектант по част „Архитектура“ – ръководител на екипа;
2.Експерт проектант по част „Конструктивна“; 3.Експерт проектант по
част „Технически контрол по част Конструктивна на инвестиционния проект“;
4.Експерт проектант по част „Електрическа“ – силнотокови електрически
инсталации;5.Експерт проектант по част „Електрическа“ –слаботокови
електрически инсталации;6.Експерт проектант по част „Отопление,
вентилация и климатизация“;7.Експерт проектант по част „Водоснабдяване и
канализация“;8.Експерт проектант по част „План за безопасност и здраве“;
9.Експерт проектант по част „Озеленяване“;10.Експерт проектант по част
„План за управление на отпадъците“ (ПУСО). Експерти от №1 до №8 трябва да
притежават следната квалификация и умения: висше образование, с
образователно-квалификационна степен „магистър“, проф.
квалификация:съответно архитект, стр. инженер, инженер; техническа
правоспособност, съобразно придобитата им специалност и пълна
проектантска правоспособност (ППП) по Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респективно призната
професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на
професионални квалификации. С професионален опит: минимум 5 години
професионален опит по специалността. И специфичен опит: участие в минимум
една услуга по проектиране на СМР(в този смисъл проектиране на
строителство, реконструкция, преустройство), свързана с обекти/строежи на
сграда/сгради със същото или сходно предназначение, съгласно дефиницията
за сходни дейности дадена в настоящата процедура, на позиция проектант по
съответната проектна част, за която има придобита специалност или на
позиция, съобразно еквивалентната образователна степен за чуждестранни
лица. Експерт №9 проектант по част „Озеленяване“- да притежава следната
квалификация и умения: придобита образователна степен "магистър",
специалност „Инженер озеленител“ или „Ландшафтен архитект” или
еквивалентна образователна степен за чуждестранни лица;с пълна
проектантска правоспособност(ППП) по ЗКАИИП, респективно призната
професионална квалификация, съгласно ЗППК.Професионален опит: минимум 5
години професионален опит по специалността.Специфичен опит: участие в
минимум една услуга по проектиране на част „Озеленяване“ или на позиция,
съобразно еквивалентната образователна степен за чуждестранни лица.
Експерт №10 проектант по част „План за управление на отпадъците“ (ПУСО)да притежава следната квалификация и умения: проектант с пълна
проектантска правоспособност(ППП) по ЗКАИИП, респективно призната
професионална квалификация, съгласно ЗППК.Професионален опит: минимум 5
години професионален опит по специалността си.Забележка:Допуска се едно и
също лице проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част,
когато това лице притежава правоспособност за съответните части на
инвестиционния проект.Преди сключване на договор за обществена поръчка,
въз-т изисква от уч-ка да представи док-ти по чл. 64, ал.1, т.3 от ЗОП списък на персонала, в който се посочват подробно данните за проф.
квалиф. и обр-ние и проф. кв-ция. При необходимост, с оглед законос-то
провеждане на проц-та може да бъде приложен чл.67, ал.5 от ЗОП.
ІІІ.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
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни
места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
УНП: 5da21efb-3a0d-4142-9e3d-2b2951b62761
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Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране, респективно призната професионална квалификация, съгласно
Закона за признаване на професионални квалификации или съответния национален закон в
държавата, в която е установено лицето.
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за
отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 от ЗОП,
възникнали преди или по време на процедурата, както и на осн-е чл.107 от
ЗОП,както е на посочените в док-та спец.осн-я за отср-не. Когато уч-кът е
обед-е от ФЛ и/или ЮЛ, посочените осн-я за отстраняване се прилагат и за
всеки член на обед-то. Основанията за отстраняване се прилагат до
изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §
2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл.
65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за
отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с
критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се
представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
ІІІ.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 ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната 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
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или
на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

УНП: 5da21efb-3a0d-4142-9e3d-2b2951b62761
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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 ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(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: 09.05.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат
Английски
Ирландски
Български
Испански
Гръцки
Италиански
Датски
Латвийски
Естонски
Литовски

подадени офертите или заявленията
Малтийски
Румънски
Немски
Словашки
Нидерландски
Словенски
Полски
Унгарски
Португалски
Фински

за участие ¹
Френски
Хърватски
Чешки
Шведски

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)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.05.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 13:30

Място: гр. Шумен, ул.Съединение №1, ет.2, зала №2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

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

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

Продължава от Раздел II.1.4)"Описание": В обхвата на проектиране са
включени системи на техническата инфраструктура от клас „Алармени
системи”, които съгласно чл.10, ал 1 от Наредба № 4 от 2008 г. на
министерство на правосъдието, представляват отделни или взаимно свързани
съоръжения, системи и компоненти, съгласно Приложение №1 към Техническо
задание за проектиране №1. Важно:Касае се за проектиране извършване на
дейности по проектиране на слаботокова охран-на инст-ция (изготвяне на
идеен и работен проект). Проек-то за тази част се извършва на два етапа:
УНП: 5da21efb-3a0d-4142-9e3d-2b2951b62761
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на идеен проект и последващ работен с възможност за присъединяване на
обекта към Национална информационна система за електронна сигурност на
обектите на съдебната власт.
1.Нямат право да участват в процедурата: дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани
от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); Свързани лица, съгласно §2,
т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа; Лица осъждани за престъпления по
чл.172, чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 и
чл.352-353е от Наказателния кодекс. Участникът предоставя информация
относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213а –
217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 и чл. 352- 353е от НК и за
престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП в друга
държава членка или трета страна - информацията се попълва в част III,
раздел Г от ЕЕДОП.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа
и мястото на отварянето им.3. Финансирането на настоящата поръчка се
осигурява от ВСС, като посочената прогнозна стойност е лимитна.4.
Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.Авансово плащане не
се предвижда.
5. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител
преди подписването на договора и е в размер на 3 % от стойността на
договора без включен ДДС.Гаранцията се предоставя в една от следните
форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или
титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на
гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.6.
Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е
осигурен на официалния интернет адрес на РС Шумен в профила на купувача,
на адрес: http://shumen.court-bg.org/index.php?im=109, в деня на
публикуване на решението и обявлението в АОП. На същия интернет адрес ще
бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С
публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са
уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е
предвидено в ЗОП.
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:
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cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

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

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

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

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VІ.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: 16.04.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството
на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
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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