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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
[3  Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят 
за процедурата)
Официално наименование:
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

Национален регистрационен номер: 2
000695071

Пощенски адрес:
бул. Цариградско шосе № 49
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1124

Държава:
BG

Лице за контакт:
Дико Проданов

Телефон:
+359 889444105

Електронна поща:
diko@bta.bg

Факс:
+359 29292440

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.bta.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.bta.bg/bg/page/180
1.2) 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__________________________________

1.3) Комуникация
ЮДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп 

на:
ЬН:р://\у\¥\¥.1Л а ^ Д ^ /с /А О Р 18^/1944021 

П  Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

53 Горепосоченото /ите място/места за контакт 
П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

□електронно посредством: (URL)
ЕЗгорепосоченото/ите място/места за контакт 
П д о  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)__________________

1.4) Вид на възлагащия орган
□Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

|~1 Национал на или федерална агенция/служба

П]Регионален или местен орган
~| Регионална или местна агенция/служба____

П  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

ЕЗДругтип: Национална информационна агенция
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

1.5) Основна дейност
| |Общи обществени услуги

Ц  Отбрана
□Общ ествен ред и безопасност 
ПОколна среда
|~~| Икономически и финансови дейности 
п Здравеопазване_________________

| |Наетаняване/жилищно строителство и места за 
отдих и култура 

ЦСоциална закрила 
I |Отдих, култура и вероизповедание 
Г~| Образование
ЕЗДруга дейност: информационна дейност

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.i) Обхват на обществената поръчка

II.i.i) Наименование:
„Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА" 
Референтен номер: 2____________________________________________________

II.1.2) Основен CPV код:

Допълнителен CPV код: 1 2

64200000

II. 1.3) Вид на поръчка
ПСтроителство________ ПДоставки ^ У слуги

II.1.4) Кратко описание:
„Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА" в две 
обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Предоставяне на цифрова 
мобилна телефонна услуга клас "GSM" и свързани специализирани услуги по 
ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на БТА" - Ползваните от 
БТА служебни 18 0 SIM-карти трябва да бъдат обособени в бизнес-група с 
безплатни и неограничени разговори в нея
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 41 
бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по обекти 
на БТА, за пренос на глас в реално време, за осъществяване на национални 
и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и към други 
мобилни и фиксирани мрежи" - Предоставяне на фиксирана телефонна услуга 
за 41 бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по 
обекти на Възложителя, за пренос на глас в реално време, за осъществяване 
на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика 
така и към други мрежи
II.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 2 60000 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

НДа
ПНе

Оферти могат да бъдат подавани за 
Ю всички обособени позиции
□  максимален брой обособени позиции:
I |само една обособена позиция 

| ¡Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
П  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
„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас "GSM" и свързани 
специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите 
на БТА"
Обособена позиция №: 2 1_____________________________________________________________

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 64200000 
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България и
територията на целия свят при предоставяне на услуга „роуминг".
код NUTS:1 BG411_____________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас "GSM" и свързани 
специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите 
на БТА" - - Ползваните от БТА служебни 18 0 SIM-карти трябва да бъдат 
обособени в бизнес-група с безплатни и неограничени разговори в нея, 
Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори в 
мрежата на оператора, Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи 
и входящи разговори с крайни потребители на други мобилни и фиксирани 
наземни мрежи, Осигуряване на възможност за провеждане на международни 
разговори с крайни потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи в 
Европа и останалата част от света, Осигуряване на възможност за 
провеждане на разговори в Международен Роуминг с крайни потребители на 
мобилни и фиксирани наземни мрежи, Осигуряване на възможност за ползване 
на услугите „мобилен Интернет" и „пренос/предаване на данни". Мрежата на 
участника трябва да поддържа във всички точки на покритие 
методи/протоколи за пренос/предаване на данни през канали GPRS (General 
Packet Radio Service) и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) и 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Възможност за ползване 
на 4G мрежата на оператора в точките на покритие и др____________________
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
В! Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20

1 Безплатни минути месечно - К2 30
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

70
П  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: 130000 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: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гпт
Крайна дата: .......... . дд/мм/гггг_____________________________________________________
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Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти________________________________________________ Да П  He 63

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да П  Не [Й]
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__________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 53
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Безплатни минути месечно - К2 се образува по следния начин: 2.1 Безплатни 
минути за разговори извън корпоративната група в собствената мрежа на 
участника - К2.1 - 40 т. 2.2. Безплатни минути за разговори към други 
фиксирани национални мрежи извън мрежата на участника - К2.2 - 20 т.,
2.3. Безплатни минути за разговори към други мобилни национални мрежи 
извън мрежата на участника - К2.3 - 4 0 т.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание 1_____________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
„Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 41 бр. обикновени 
аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по обекти на БТА, за 
пренос на глас в реално време, за осъществяване на национални и м 
Обособена позиция №: 2 2_____________________________________________________
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 64220000 
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България и
територията на целия свят при предоставяне на услуга „роуминг".
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:______________________________________
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 41 
бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по обекти 
на БТА, за пренос на глас в реално време, за осъществяване на национални 
и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и към други 
мобилни и фиксирани мрежи" - Предоставяне на фиксирана телефонна услуга 
за 41 бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 1 брой SIP 30 по 
обекти на Възложителя, за пренос на глас в реално време, за осъществяване 
на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика 
така и към други мобилни и фиксирани мрежи.
II.2.5) Критерии за възлагане

В  Критериите по-долу
Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
1 2.Показател К2 „Специфични условия" 4 0

□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°
В  Цена - Тежест: 21

60
П 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: 130000 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: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не М
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти________________________________________________ Да I I Не Ю

II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не К
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог__________________________________________________________
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Пълното наименование на обособената позиция е „Предоставяне на фиксирана 
телефонна услуга за 41 бр. обикновени аналогови телефонни поста (POTS) и 
1 брой SIP 30 по обекти на БТА, за пренос на глас в реално време, за 
осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на 
доставчика така и към други мобилни и фиксирани мрежи"

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:
За обособена позиция 1: Участниците следва да притежават издадено от КРС 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения 
чрез мобилна наземна мрежа - GSM.
За обособена позиция 2: Участниците следва да притежават издадено от 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на 
обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна 
мрежа.
Информацията се попълва в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП, а обстоятелствата 
във връзка с поставеното изискване се доказват с документ от компетентния 
орган по смисъла на Закона за регулиране на съобщенията, при условията на 
чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители по обособена 
позиция № 1 съот. на № 2, изискването следва да бъде изпълнено от 
подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на 
обединение на физически и/или юридически лица, което е неперсонифицирано, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от лицата, включени в 
него, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от 
участниците по всяко време да представят всички или част от документите, 
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово 
състояние на участниците 
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово 
състояние на участниците
111.1.3) Технически и професионални възможности
П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
възложителят не поставя изисквания относно техническите и професионални 
способности на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2______________________________________________________
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възложителят не поставя изисквания относно техническите и професионални 
способности на участниците
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
□  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)
Г~1 Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:_____________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата стойност 
на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се 
предостави под формата на парична сума, внесена по банкова сметка, 
посочена в документацията за участие или безусловна, неотменима и 
изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза 
на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на 
договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор 
за обществена поръчка. Допълнителна информация - в документацията за 
участие.
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
I |Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

отговаря за изпълнението на поръчката__________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ГУ. l) Описание_______________________________________________________________

IV. 1.1) Вид процедура
□О ткрита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

Г~| Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне 

I I Ускорен а процедура 
Обосновка:

□Състезателен диалог 
[~1 Партньорство за иновации
БЗПублично състезание________________________________________________________________

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

□Рам ково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

ПДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи___________

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

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на 
договарянето или на диалога__________________________________________________
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Ц  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)
[^Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, 

без да провежда преговори___________________________________________________________

1У.1.6) Информация относно електронния търг
I |Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:_____________________________________

1У.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (вРА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да Ц  Не 
(СРА)_____________________________________________________________________________

ГУ.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/в [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

1У.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/02/2019 дд/мм/гггг_______________________________________ Местно време: 17:00

1У.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

лл/мм/гггг____________________________________________________________

1У.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1
I |Лпглийски [~~|Ирландски | [Малтийски | [Румънски [~~1 Френски 
63Български | ¡Испански ЦНемски | |Словашки | |Хърватски 
Г~|Гръцки [ | Италиански Г1 Нидерландски | ¡Словенски |~|Чешки 
ЦДатски |~~]Латвийски | | Полски | ¡Унгарски | | Шведски 
~~| Естонски_______ [~~| Литовски_______ Г~| Португалски____ Г~|Фински_____________________

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)

1У.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/02/2019 дд/мм/гггг Местно време: 11:30

Място: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, гр.София, бул.Цариградско шосе№49, ет.2 заседателна 
зала
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, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________

VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да Ц  Не М
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
П Щ е се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране

П Ш е  се приема електронно заплащане___________________________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2
За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по 
чл.54, ал.1 от ЗОП. Възложителят предвижда Специфични национални 
основания за отстраняване.
1. осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 -
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252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, 
чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 4 4 от ДР на ЗОП между 
кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
5. наличие на обстоятелство по 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;
6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на 
специфичните национални основания за отстраняване в част III, буква „Г” 
от ЕЕДОП.
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: Факс:
cpcadmin0cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
■У1.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на
срока по чл. 17 9 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:
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Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (1ЖЬ):

У1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22/01/2019 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

4 ако тази информация е известна

20 може да бъде присъдена значимост вместо важност

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