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Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за
изготвяне на работен проект в пълен обхват съгласно изискванията
на Наредба № 4/21.05.2001г., на МРРБ за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти за проект: „Многофункционален спортен
център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на
спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по
плана на гр. Вършец".

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Вършец
Адрес
бул. "България" № 10
Град
Пощенски код
гр. Вършец
3540
За контакти
Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222
Лице за контакти
Антон Тошев
Електронна поща
Факс
admin_varshetz@mail.bg
09527 2323
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.varshets.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

Държава
Р България

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
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Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за
изготвяне на работен проект в пълен обхват съгласно изискванията
на Наредба № 4/21.05.2001г., на МРРБ за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти за проект: „Многофункционален спортен
център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на
спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по
плана на гр. Вършец".
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Изграждане
Покупка
Категория услуга No 12
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
изпълнение
услуги 1-27, моля вижте
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка на изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
гр. Вършец, обл.
Монтана
код NUTS:

код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

код NUTS:
Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
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Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Изпълнителят следва да извърши следните дейности: Разработване
на „Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране и
изготвяне на работни проекти в части архитектурна, геодезия,
електро и озеленяване за проект: „Многофункционален спортен
център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на
спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по
плана на гр. Вършец”, в съответствие с изискванията на Наредба №
4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти към Закона за устройство на територията.
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
71220000
Осн. предмет
Доп. предмети

71242000

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
ІІ.2) Количество или обем на поръчката

Да

Не

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Изпълнителят следва да извърши всички дейности относно
прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране, и
изготвяне на работни проекти в части архитектура, геодезия,
електро и озеленяване с цел кандидатстване на Община Вършец по
Мярка 321 от ПРСР с проект „Многофункционален спортен център
„Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна
зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по плана
на гр. Вършец”.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1
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(в цифри): 350000 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни 60 (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Кандидатите внасят гаранция за участие в размер на 100 (сто)
лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или
може да се представи под формата на банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато
участникът 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.
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима
банкова гаранция в полза на Община Вършец, със срок на валидност
365 дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът
избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва
да стане по следната сметка:
Банка: ОББ АД, клон Вършец Банкова сметка (IBAN):
BG26UBBS80023300188110, Банков код (BIC): UBBSBGSF. При
представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя
гаранцията.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи
платежно нареждане или банкова гаранция.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената
банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и
неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на
валидност 365 дни от датата на представяне на офертата, и че е
за настоящата обществена поръчка.Задържането и освобождаването
на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и
чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 0,5 % от
стойността на договора за обществена поръчка. Условията, при
УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1
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които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава на
основание чл.63 от ЗОП, се уреждат с договора за възлагане на
обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът
за възлагане на обществена поръчка не се сключва преди
спечелилият участник да представи документите по чл. 41 от ЗОП,
необходимите застраховки, съгласно документацията и гаранция за
изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при
него.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Цената ще бъде заплатена при следните алеаторни условия:
Изпълнителят ще получи плащането по договора в 45 дневен срок от
сключване на договор между Община Вършец и ДФЗ-РА, но до размера
на одобрената от ДФЗ-РА сума за извършените дейности по предмета
на договора с Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):
Не
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Да
Не
Ако да, опишете ги:
В случай, че участник предложи цена по-голяма от прогнозната
стойност, ще бъде отстранен от участие и офертата му няма да
бъде разглеждана. В процедурата за възлагане на обществената
поръчка могат да участват като участници български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения.
В случай, че участникът участва като обединение (или
консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в обединението (или
консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да
съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на
обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по
закон за изпълнението на договора; че водещият член на
обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава
указания за и от името на всеки член на
обединението/консорциума; че изпълнението на договора,
включително плащанията, са отговорност на водещия член на
обединението/консорциума, и че всички членове на
обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора. Участниците в
обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не
се допускат промени в състава на обединението след подаването на
офертата.
Когато не е приложено споразумение за създаването на
обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват
клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или
състава на обединението се е променил след подаването на
офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка.
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ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
В процедурата могат да участват като участници български или
чуждустранни физически или юредически лица, както и техни
обединения. Участниците трябва да отговорят на изискванията на
чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и изискванията съгласно
регламент/ЕО,Евратом/№1605/2002на Съвета на Европа. Проектантите
в екипа трябва да притежават пълна проектантска правоспособност,
съгл. чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Справка-Информация за общия
Участникът следва да има
оборот и оборота от проектиране документално доказан общ оборот
за 2011, 2010 и 2009 година,
от дейности в проектирането от
придружена със заверени от
предходните 3 счетоводно
участника копия от следните
приключени години (2009г.,
съставни части на годишните
2010г. и 2011г.). Когато
финансови отчети за последните
участникът е гражданско
3 (три) години (2011, 2010 и
дружество - консорциум,
2009), но в зависимост от
изискванията се отнасят за
датата, на която участникът е
цялото гражданско дружествоучреден или е започнал
консорциум, а не за всеки един
дейността си, както следва:
от участниците. Когато
счетоводни баланси и отчети за
участникът предвижда участие на
приходи и разходи, одобрени и
подизпълнител, изискването се
заверени, съгласно изискванията прилага съоветно според
на националното законодателство процентното участие на
на участника, когато
подизпълнителя
публикуването им се изисква от
законодателството на държавата,
в която кандидатът или
участникът е установен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
-Документи за всеки един от
специалистите, доказващи
професионалната му квалификация
и опит – дипломи, трудови
книжки, договори и др.
-Референции за всеки от
специалистите за участието му в
изпълнение на договори с
предмет, сходен с предмета на
поръчката.
-Списък на изпълнените договори
със сходен предмет на дейност,
през последните три (2009г.,
2010г. и 2011г.), придружен с
референции/препоръки за добро
изпълнение за най-важните
УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Участникът трябва задължително
да разполага с проектанти,
които да имат професионален
опит в проектирането на
инвестиционни обекти, в
следните специалности:
-Архитект, с професионален опит
не по-малко от 5 години;
-Архитект със специалност
„ПГС”, с професионален опит не
по-малко от 5 години;
-Архитект, със специалност
„Ландшафтна архитектура“, с
професионален опит не по-малко
от 5 години и опит в
изготвянето на проекти, сходни
6
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договори. В случай, че
участникът участва като
обединение или консорциум,
който не е юридическо лице,
посоченото по – горе изискване
се прилага за обединението
(консорциум и др.) като цяло;
Възложителят ще приеме като
доказателство за опит и
договори, сключвани от
физически лица-проектанти,
включени в екипа на участника.
В този случай физическите лица
попълват самостоятелно списък
за изпълнените договори и
прилагат референции.
-Копия на полиците за сключен
договор за застраховка. В
случай, че участникът бъде
определен за изпълнител, при
подписване на договора трябва
да бъдат представени
застрахователни полици за срок,
покриващ период за минимум 180
дни след изтичане крайния срок
на договора за обществена
поръчка.
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с предмета на поръчката;
-Инженер със специалност
„Геодезия“, с професионален
опит не по-малко от 5 години и
опит в изготвянето на проекти,
сходни с предмета на поръчката;
-Инженер със специалност
„Електротехника“, с
професионален опит не по-малко
от 5 години;
Проектантите трябва да
притежават пълна проектантска
правоспособност съгл. чл. 230
от ЗУТ и ЗКАИИП, за което се
представят копия на
удостоверения.
Участниците трябва да
притежават “Застраховката
професионална отговорност”
съгласно чл. 171 ЗУТ на
участниците в проектирането и
строителството, която да
отговаря на категорията строеж
по обекта на поръчката; В
случай, че участникът участва
като обединение или консорциум,
който не е юридическо лице,
“Застраховката за професионална
отговорност” съгласно чл. 171
ЗУТ следва да притежава всеки
един член от обединението/
консорциума. Изискването се
отнася и за подизпълнители.
Всеки проектант, който не е в
трудово-правни отношения с
участника, трябва да представи
самостоятелен договор за
застраховка „Професионална
отговорност”.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Да
Не
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
- Архитект, с професионален опит не по-малко от 5 години;
- Архитект със специалност „ПГС”, с професионален опит не помалко от 5 години;
- Архитект, със специалност „Ландшафтна архитектура“, с
професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето
на проекти, сходни с предмета на поръчката;
- Инженер със специалност „Геодезия“, с професионален опит не

УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1
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по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с
предмета на поръчката;
- Инженер със специалност „Електротехника“, с професионален
опит не по-малко от 5 години;
Проектантите трябва да притежават пълна проектантска
правоспособност съгл. чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, за което се
представят копия на удостоверения.
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Има вече избрани кандидати:
Не
Да
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена на договаряне процедура:
Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)

УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1
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показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
Срок за изпълнение на поръчката - То
40
Предложена от участника крайна цена и
60
ценообразуващи показатели - Фо

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Да
Не
Ако да, посочете къде:
Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 20/07/2012 дд/мм/гггг
Час: 16:00
Платими документи
Да
Ако да, цена (в цифри): 24 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
В касата на Общинска администрация гр. Вършец с адрес:
гр.Вършец, бул."България" № 10, етаж 3, стая 305.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 27/07/2012 дд/мм/гггг

Не

Час: 16:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30/07/2012 дд/мм/гггг
Място (когато е приложимо): Община Вършец сграда
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато

УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1

Час: 10:00
Да

Не
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е приложимо)
Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Да

Не

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Оценката на офертите и класирането се извършват на база
комплексен коефициент КО – комплексна оценка, получена от сумата
на стойностите на оценката по съответните критерии, по следната
формула:
КО =

То + Фо

Максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент
Показателят То /Техническа оценка/ - Срок на изпълнение.
Максимално възможна оценка 40 точки, тегловен коефициент

100%
40%

Показателят Фо/Финансова оценка/ представлява предложена от
участника крайна цена и ценообразуващи показатели.
Максимално възможна оценка 60 точки, тегловен коефициент 60%
На първо място се класира участникът, получил най- висок – КО –
комплексна оценка.
Точната оценка по всеки от показателите се определя чрез
сравнение на предложените условия от отделните участници. Най–
висока оценка по съответния показател получава офертата с най–
изгодни за Възложителя условия.
Ценови предложения, които са по-високи от прогнозната стойност
на поръчката, ще бъдат отхвърлени като несъответстващи на
изискванията на Възложителя към офертите на участниците.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315
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Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
16.07.2012г., съгласно чл. 120 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Община Вършец
Адрес
бул "България" №10
Град
Пощенски код
Държава
гр.Въпшец
3540
Р България
Телефон
09527 2222
Електронна поща
Факс
admin_varshetz@mail.bg
09527 2323
Интернет адрес (URL):
www.varshets.bg
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27/06/2012 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1

Факс
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Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

УНП: abe77065-807e-4dee-8380-ac4c687384e1
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