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Версия за печат

00897-2018-0002
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Варна:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
-- Извън списъка
Решение номер ОП2-ОП/ 2018 от дата 02.07.2018 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662064
BG331, Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и
аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово, ул.Уилям Фруд № 1, За: Емилия Николова - Правен съветник, България 9003,
Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.bshc.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1898,12503.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Друг: Научноизследователска
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната система на ЦХА-Варна
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
За осъществяване на доставките на компресиран природен газ (КПГ) доставчикът по обществената поръчка (ОП) е
необходимо да осигури съответното техническо оборудване - специализиран транспорт и заменяеми бутилкови групи
с работно налягане 20MPa, събрани в здрава метална рама и монтирани на мобилна платформа. Газобутилковите
групи да са окомплектовани със спирателна и измервателна система и автоматично действащо предпазно устройство,
което осигурява изпускане на природния газ в атмосферата при повишаване на температурата на стените на
бутилките над 100 градуса по Целзии. Всички газови съоръжения трябва да са окомплектовани с паспорт и
сертификат, съгласно нормативните изисквания. Характеристики на КПГ: природен газ метан – компресиран с
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калоричност не по – ниска от 8000 + 10000 килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /
метан/ - компресиран е до 20 МРа. Изисквания за качество: Доставяният КПГ трябва да отговаря на изискванията и
стандартите, определени в Наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол,
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на
действащата нормативна база на Р. България - съгласно БДС или еквивалентно. Предоставя се сертификат за
калорийност на доставения КПГ. Разчетното годишно (сезонно) количество газ е 200 хнм3 при срок на договора 4
(четири) години. Възложителят не се обвързва с доставката на цялото прогнозно количество. Посоченият обем е
приблизителен и зависи от сезонните нужди на възложителя според метеорологичните обстоятелства.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските
фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Съгласно чл. 46, ал. 1 изр. второ от ЗОП възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за
целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на ОП да се извършва от един доставчик.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за
проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация
Участникът трябва да отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.
Участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Гаранция за изпълнение- гаранция,
обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 на сто от стойността му се представя от избрания изпълнител в
една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На основание на чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценка на техническите и
ценовите предложения на участниците ще се осъществява преди разглеждане на документите за съответствие с
критериите за подбор.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail:
cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
06.07.2018 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=856042&newver=2

2/3

7/9/2018

Съдържание на документ

VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев
VIII.2) Длъжност
Ръководител ЦХА-Варна, упълномощен съгласно Заповед № РД-09-95/ 28.06.2018
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Деловодна информация
Партида на възложителя:
Изходящ номер:

00897

Поделение: Институт

по металознание, съоръжения и технологии "акад.Ангел Балевски" с
Център по хидро- и аеродинамика-Варна

344 от дата: 06/07/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на
публикуване в ОВ на ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 06/07/2018 (дд/мм/гггг)
Заведено в преписка: 00897-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел
Балевски с Център по хидро- и аеродинамика-Варна
Официално наименование:

Пощенски адрес:
Град:

кв.Аспарухово, ул.Уилям Фруд № 1

Варна

код NUTS:

Лице за контакт:

Национален регистрационен
номер: 000662064

BG331

Пощенски код:

9003

Емилия Николова - Правен съветник

Електронна поща:

office@bshc.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 52370501

+359 52370514

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.bshc.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.profilnakupuvacha.com/1898,12503

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане:

НЕ

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1898,12503
Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ

електронно посредством:

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност:

Научноизследователска
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Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната
система на ЦХА-Варна
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

09123000

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

Характеристики на КПГ: природен газ метан – компресиран с калоричност не по – ниска от 8000 + 10000
килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е до 20 МРа.
Изисквания за качество: Доставяният КПГ трябва да отговаря на изискванията и стандартите, определени в
Наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на
Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата
нормативна база на Р. България - съгласно БДС или еквивалентно. Предоставя се сертификат за калорийност на
доставения КПГ. Разчетното годишно количество газ е 200 хнм3 при срок на договора 4 години. Възложителят
не се обвързва с доставката на цялото прогнозно количество. Посоченият обем е приблизителен и зависи от
сезонните нужди на възложителя според метеорологичните обстоятелства. Условието за доставка на КПГ е на
място: ЦХА-Варна.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 500000
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) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не
Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331

Основно място на изпълнение:

Центърът по хидро- и аеродинамика – Варна
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Характеристики на КПГ: природен газ метан – компресиран с калоричност не по – ниска от 8000 + 10000
килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е до 20 МРа.
Изисквания за качество: Доставяният КПГ трябва да отговаря на изискванията и стандартите, определени в
Наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на
Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата
нормативна база на Р. България - съгласно БДС или еквивалентно. Предоставя се сертификат за калорийност
на доставения КПГ.
Разчетното годишно количество газ е 200 хнм3 при срок на договора 4 години. Възложителят не се обвързва с
доставката на цялото прогнозно количество. Посоченият обем е приблизителен и зависи от сезонните нужди на
възложителя според метеорологичните обстоятелства.
Условието за доставка на КПГ е на място: ЦХА-Варна. Доставчикът се задължава да организира транспорт по
местоназначение на доставката в ЦХА-Варна - гр. Варна 9003, кв. „Аспарухово“, ул. „Уилям Фруд“ № 1.
Доставчикът има задължението всеки път да позиционира бутилковите групи на и да ги включи към
газоразпределителното табло (ГРТ). Измерването на изконсумирания газ става със сертифициран разходомер,
собственост на Доставчика. Същият следва да се монтира в табло (ГИТ) в близост до котелното помещение на
ЦХА-Варна.
Доставките на КПГ се осъществяват регулярно след заявка на Възложителя или при потвърждение от негова
страна на предложение на Доставчика. Срокът за изпълнение на писмените заявки или потвърждения на
Възложителя е 12 (дванадесет) часа от получаване им от доставчика.
Доставчикът преценява и предлага резерв от гориво, така че котелното да работи непрекъснато 5 (пет) дни в
седмицата и 7 (седем) часа на ден, с отчитане на максималната часова консумация на горелката.
Доставчикът се задължава ежемесечно да предоставя обобщена информация за доставените количества КПГ.
Цената трябва да включва всички разходи за компресиране, транспорт, товаро-разтоварна дейност и други до
ГРТ на територията на ЦХА-Варна. Плащането се извършва в десетдневен срок след представяне на фактурата
на доставчика за доставените количества газ през изминалия месец.
Предаването и приемането се извършва след монтаж въз основа на приемо-предавателен протокол (ППП),
подписан без забележки от представители на двете страни.
Незадължителни изисквания към доставката:
С оглед на непрекъсваемата работа на отоплителната система на ЦХА-Варна и вероятността за влошени
метеорологични условия през зимните месеци е препоръчително доставчикът да монтира техническа система за
дистанционно отчитане на количеството КПГ, за да може бързо да преценява и предлага следващата доставка.
Поради същите причини е желателно пълначната станция, която ползва доставчика, да се намира в обл. Варна
или съседните й области – Шуменска, Добричка или Бургаска.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за
качество: 1 2 20

ДА

Име: Наличие
Име: Близост

на система за дистанционно отчитане Тежест: 10
на пълначната станция до гр. Варна (обл. Варна и съседните й области –
Шуменска, Добричка, Бургаска) Тежест: 15
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Тежест: 21

75

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500000
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 динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ

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:

не
II.2.14) Допълнителна информация:

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.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

III.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:

НЕ

Няма

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:

НЕ

Опит – участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата
поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата.
Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на
поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Под идентични или сходни дейности и обем се разбира доставка на КПГ с обем не по-малко от 200 хнм3 на
година.
Участникът да разполага с минимум 2 (две) лица за изпълнение на поръчката, които да притежават
правоспособност за управление на МПС категория С + Е и свидетелство за превоз на опасни товари - ADR
съгласно Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на
опасни товари.
Участникът да разполага с минимум 2 (две) батерийни пътни превозни средства (ППС) с монтирани бутилкови
групи за превоз на опасни товари – компресиран природен газ. ППС трябва да имат издадени валидни
удостоверения за превоз на опасни товари (ADR) – компресиран природен газ съгласно Наредба № 40 от 14
януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. За батериите от
бутилки трябва да има издаден акт за първоначален и периодичен технически прегледи; протокол от контрол на
батериите от бутилки за превоз на опасни товари; протокол от периодичен контрол на батериите от бутилки за
превоз на опасни товари.
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: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Условието за доставка на КПГ е на място: ЦХА-Варна. Доставчикът се задължава да организира транспорт по
местоназначение на доставката в ЦХА-Варна - гр. Варна 9003, кв. „Аспарухово“, ул. „Уилям Фруд“ № 1.
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Доставчикът има задължението всеки път да позиционира бутилковите групи на и да ги включи към
газоразпределителното табло. Измерването на изконсумирания газ става със сертифициран разходомер,
собственост на Доставчика. Същият следва да се монтира в табло в близост до котелното помещение на ЦХАВарна. Доставките на КПГ се осъществяват регулярно след заявка на Възложителя или при потвърждение от негова
страна на предложение на Доставчика. Срокът за изпълнение на писмените заявки или потвърждения на
Възложителя е 12 часа от получаване им от доставчика. Доставчикът преценява и предлага резерв от гориво,
така че котелното да работи непрекъснато 5 дни в седмицата и 7 часа на ден, с отчитане на максималната
часова консумация на горелката.
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:

НЕ

Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:

НЕ

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:

НЕ

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:

НЕ

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:

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг: НЕ
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:

не
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата:

14/08/2018 (дд/мм/гггг)

Местно време:

16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4
Дата:
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1

BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 3
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/08/2018 (дд/мм/гггг) Местно време:
Място:

10:00 (чч:мм)

Малката заседателна зала (стая 201) в административната сграда на ЦХА-Варна.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

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

Раздел VI: Допълнителна информация
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VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

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

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът трябва да отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от
ЗОП.
Участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Гаранция за изпълнение- гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 на сто от стойността
му се представя от избрания изпълнител в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
На основание на чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценка на техническите и ценовите предложения на участниците ще се
осъществява преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

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

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони
1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2

в приложимите случаи

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има
за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна
процедура
ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е
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14

известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
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