
Партида: 00360

А С П

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
е-та11: гор@аор.Ьа , е-гор@аор.Ьа
интернет адрес: Ийр://уууууу.аор.Ьд

ОБЯВЛЕЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

П Проект на обявление
К Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИ^

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение:
Изходящ номер:
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и ли
Официално наименование
УМБАЛ "Александровска"

Адрес
ул . "Свети Георги Софий

Град
София

За контакти
Отдел "Обществени поръч
Лице за контакти
Зоя Катерска • начални

от дата

ца за контакт:

Е1АД

:ки" №1

Пощенски код Държава
1431 Р България
Телефон

си" 02 9230579

< "Обществени поръчки"

Електронна поща Факс
шпЪа! . а1еxапс^^оV51<;а@дта^^1 . сот 02 9230646
Интернет адрес/и (когато е прилс
Адрес на възложителя (1ЖЬ):
\лшвд . а!ехапс1гс^5]са . сот
Адрес на профила на купувача (1

Допълнителна информация може
^Съгласно 1.1)
ПДруго: моля, попълнете При.

Документация (спецификации и
състезателен диалог и динамичн;

К Съгласно 1.1)
ПДруго: моля, попълнете При

Оферти или заявления за участие
К Съгласно 1.1)
ПДруго: моля, попълнете При

1.2) Вид на възложителя и оснс

П Министерство или друг държа
включително техни регионалн
местни подразделения

жимо)

КЬ):

да бъде получена на:

ожение А.1
юпълнителни документи) (включително документи за
система за доставки) могат да бъдат получени на:

ожение А. П
трябва да бъдат изпратени на:

ожение А. 111

вна дейност/и:

ен орган, П Обществени услуги
или [Ц Отбрана

П Обществен ред и сигурност
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Партида: 00360 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

О Национал на агенция/служба
ПРегионален или местен орган
П Регионална или местна агенция
ЕЗПубличноправна организация
П Европейска институция/агенци;

международна организация

П Друго (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществ
възложител/и

РАЗДЕЛ П: ОБЕКТ НА ОБЩ

11.1) Описание

П.1.1) Наименование на поръчк
"Денонощна охрана на дв!
"Александровска" ЕАД и \

П. 1.2) Обект на поръчката и мя
услугата
(Изберете само един обект - стрс
конкретния предмет на вашата по

П (а) Строителство
П Изграждане
П Проектиране и

изпълнение

П Изпълнение с каквито и
да е средства на
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите

Място на изпълнение на
строителството

кодШТ8:

и
и
П
П
п
п

м
ДС

ко

11.1.3) Настоящото обявление е :
^ Възлагане на обществена поръч

П Сключване на рамково спораз>]\

П.1.4) Информация относно ра и
П Рамково споразумение с някол <

изпълнители

Брой: или (когато е при;

П Околна среда
ЦИкономическа и финансова дейност

/(лужба 03 Здравеопазване
ПНастаняване/жилищно строителство и

[ или места за отдих и култура
П Социална закрила
П Отдих, култура и религия
П Образование
П Друго (моля

ь

, уточнете):

на поръчка от името на друг/и Да СИ Не Ю

^СТВЕНАТА ПОРЬЧКА

1та, дадено от възложителя:
жимо и недвижимо имущество на УМБАЛ
звършване на услуга "СОД"

:то на изпълнение на строителството, доставката или

ителство, доставки или услуги, който съответства на
)ъчка)
б) Доставки
1окупка
Пизинг
-1аем
Покупка на изплащане
Сомбинация от
изброените

ясто на изпълнение на
ставката

ДМ11Т5:

К (в) У слуги
Категория услуга Ко 23
(Относно категориите
услуги 1-27, моля вижте
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на
услугата
УМБАЛ
"Александровска"
ЕАД, у л . " С в . Георги
Софийски" №1, ДВХДЦ

• гр . Банкя, у л . " С т .
Стамболов" №9,
охрана със ССТ на
сграда в кв .
Княжево .

код N018: ВО411

;а
ка [ЦСъздаване на динамична система за

доставки (ДСД)

чение

ковото споразумение (когато е приложимо)
о [Ц Рамково споразумение с един

изпълнител

южимо)
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Партида: 00360 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

максимален брой на учас
предвиденото рамково споразумей

Срок на рамковото споразумени
Срок в години: или в ме
Обосноваване на рамково споразу\

Прогнозна стойност на поръчкт
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в ци
или от: до Ва

Честота и стойност на поръчкит

П.1.5) Кратко описание на поръ«
Избор на изпълнител на д
недвижимо имущество на о
"Александровска" ЕАД-ул.
възрастни хора и дневен
у л . " С т . Стамболов" №9 и
системи в горните обекти

П.1.6) Код съгласно Общия терм

С

Осн. предмет 7

Доп. предмети 7

П.1.7) Поръчката е предмет на С
(СРА) на Световната търговска 1

П.1.8) Обособени позиции (за инс
позиции използвайте Приложен*
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат по;

П само за една обособена ЦЦзг
позиция о(

П.1.9) Ще бъдат приемани вариа

П.2) Количество или обем на пор

П.2.1) Общо количество или обег
когато е приложимо)
Постовете и изискванията
конкурсната документация

• също .
Прогнозна стойност, без ДДС (коп
(в цифри): 262000 Валута: ВОК
или от: до Ва

П.2.2) Опции (когато е приложил
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използв;
след: месеца или:

гниците в
16

;еци:
[ение, чийто срок надвишава четири години:

е за целия срок на рамковото споразумение (когато

|)ри): Валута:
тута:

, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ката:
енонощна невъоръжена охрана на движимо и
5ектите на територията на УМБАЛ
'Св. Георги Софийски" №1, „Дом за
дентър „Александровска" • гр. Банкя,
извършване на услуга "СОД" на монтирани

и на обект ДЮПК •• кв . Княжево".

ннологичен речник (СРУ)

сн. код Дон. код (когато е приложимо)

?713000

?711000

поразумението за държавни поръчки Да С] Не К
организация

шрмация относно обособените Да П Не К
е Б толкова пъти, колкото е броят на

адени (отбележете само едно):
една или повече ЦЦ за всички обособени
особени позиции позиции

нти Да П Не К

ъчката

ч (включително всички обособени позиции и опции,

към тях са описани в Приложение №1 на
монтираните системи за охрана със СОТ

то е приложимо)

тута:

о) Да П Не [Я

т:
дни от сключване на договора (ако е известно)

УНП:Ь4<19ес4М41«-423Ь-ч>е57-129а1с5с1Ьа129



Партида: 00360

ьрои на възможните повторения (а

В случай на повторение прогнозен
след: месеца или :

П.З) Срок на договора или краен

Срок на изпълнение в месеци: 12 и
или
начална дата дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението

ко има такива): или: между и

график (ако е известно):
дни от сключване на договора

срок за изпълнение на поръчката

ли дни (от сключване на договора)

дд/мм/гггг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦ

III. 1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
1Я

Ш.1.1) Изискуеми депозити и га
Гаранция за участие в ра
една от следните форми:

- парична сума, платима
възложителя в "УниКредит
В1С:1ШСКВСЗГ; 1 В А М : В С 7 0

• банкова гаранция (пред
Гаранцията е със срок на
дни, считано от д а т а т а ,
офертите . В банковата га
за нейното задържане и у
чл . 61 от ЗОП и името на
Гаранция за изпълнение н
без ДДС, валидна за срок

III. 1.2) Условия и начин на фина
съответните разпоредби, които г
Плащането на месечната ц
дейност се извършва по б
срок не по-малък от 30 (
датата на издаване на фа
я документи. Предложения
при по-изгодни условия з

Ш.1.3) Изискване за създаване н
изпълнител, е обединение на физ
приложимо):

III. 1.4) Други особени условия (к
Ако да, опишете ги:
При сключване на договор
длъжен да представи поим
предвиден за охрана на о
посочване на номера на т
данни за лицето •• трудов

Ш.2) Условия за участие

Ш.2.1) Изисквания към кандида
им в професионални или търгов<
Изискуеми документи и информац

•анции:
змер на 2 0 0 0 , 0 0 / две хиляди/ лева в

з касата на болницата или по сметка на
Булбанк" АД, клон Калоян, гр . София,

Ж С К 7 6 3 0 1 0 3 9 2 9 2 9 6 7 • • копие о т документа;
:тавя се в оригинал) .
валидност 90 (деветдесет) календарни

збявена като краен срок за получаване на
занция изрично се записват основанията
;вояване от възложителя при условията на
процедурата, за която е открита.

а договора: 2% от годишната му стойност
з на действие на договора.

нсиране и плащане и/или препратка към
н уреждат:
вна за извършване на охранителната
анков път по сметката на Изпълнителя в
тридесет) календарни дни, считано от
стура за изтеклия месец и съпътстващите
г начин на плащане подлежи на промяна
з възложителя, предложени от участника.

а юридическо лице, когато участникът, определен за
ически и/или юридически лица (когато е

огато е приложимо) Да К Не ПИ

а участникът, спечелил поръчката, е
знен списък на охранителния състав,
Зектите на лечебното заведение с
зудовия договор, срока на договора,

стаж, възраст, образователен статус.

тите или участниците, включително за вписването
ки регистри:
1я:

УНП:Ь4с19ес4М4В-423Ь-9е57-129с1с5с1Ьсс(29



Партида: 00360 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Документи съгласно изискванията на чл.5б от ЗОП и
документацията, изготвена от възложителя:Списък на документите,
съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В
списъка участникът следва да опише всички представени от него
документи и информации,
съдържащ се в плика, за
подреден в последователност съгласно списъка;Оферта за
участие /оригинал, по приложен образец/;Представяне на
участника, включващо: посочване на единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен,

приложен образец/; при
за обединение, а когато
представлява участниците
от лицата в обединението
представляващият;Нотари.

приложени в плик № 1. Всеки лист,
ължително следва да бъде номериран и

за кореспонденция при провеждането на
процедурата;декларация го чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по

частници обединения - копие на договора
в договора не е посочено лицето, което
в обединението •- и документ, подписан
в който се посочва

лно заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да предстаЕлява участника в процедурата (когато
участникът не се представлява от лицата, които имат право на
това, съгласно документите му за регистрация);Декларация по чл.
З, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрираки в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици;Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на
свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/;
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за
предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете
работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти
от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен
образец/; Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя,
ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/;
Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който
не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни,
считано от датата, обявена като краен срок за получаване на
офертите; Валиден лиценз за извършване на частна охранителна
дейност в обема, срока
ЗЧОД -• заверено от учас

мястото на поръчката, по смисъла на
[•ника копие или посочване на публичен

регистър в Република България и информация за органа, който
поддържа регистъра, от
лиценза; Декларация за
център за обучение на о
или нотариално заверено
център.; Разрешение за

същата ще бъде сключена

.ойто може да се получи информация за
1аличие на собствен лицензиран от НАПОО
фанители с посочване на център и адрес
копие от сключен договор с такъв
изграждане и поддържане на собствена

радиочестота на територията на страната или на гр. София •
копие.; Наличие на дено-ющен оперативен диспечерски център,
поддържащ независима те
част на СДВР •• декларац
отговорност на юридически лица" /може и проект с декларация, че

пефонна връзка /пряк телефон/ с дежурната
; Застрахователна полица "Гражданска

при спечелване на поръчката/ при
физическа охрана на обекти и имущество на юридически лица с
посочване на отговорности към трети лица, отговорност за едно
събитие, агрегатна отговорност- лимити, франшиз; Декларация за
имуществена отговорност от участника - процент на поемане на
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Партида 00360 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

щетата, срок за изплащане на щетата; размер на отговорността.;
Декларация за направен оглед на обекта /ако има такава/.
;"Техническо предложение" по образец на възложителя •
оригинал;"Предлагана цена" по образец на възложителя-
оригинал;Декларация за приемане условията на проекта на
договора /оригинал, по приложен образец/; други документи,
подробно описани в документацията на възложителя.

Ш.2.2) Икономически и финанс >ви възможности
Изискуеми документи и информация

няма

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
няма

Ш.2.3) Технически възможност*
Изискуеми документи и информащия:

Документи по чл. 51, а л . 1 от
ЗОП:
1. Списък /оригинал, по
приложен образец/ на
услугите, еднакви или с±одни с
предмета на обществената
поръчка /физическа охрана/,
изпълнени през последни
години, считано от дата
подаване на офертата, с
посочване на стойностите,
начална и крайна дата на
договора и получателите
с доказателство за извъ

три
р а на

заедно
зшената

услуга; Доказателството за
извършената услуга се
предоставя под формата за
удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен
орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е
публикувана информация за
услугата.
2.Списък на технически лица,
включително на тези, отговарящи
за контрола на качеството на
предоставяната услуга;
3. Декларация с посочване на
образованието, професионалната
квалификация и професионалния
опит на участника и на
ръководните му служитехи,
включително на лицата, които
отговарят за извършването на
услугата;
4. Декларация за средни?: годишен
брой на работниците и
служителите и за броя на

ръководните служители на
участника за последните; три
години, освен когато участникът

Минимални изисквания (когато е
приложимо):

• наличие на пет изпълнени
договора /услуги/

• наличие на 1 бр. МПС за
реакция по сигнали на СОТ и
видеонаблюдение , което да бъде
разположено на територията на
УМБАЛ „Александровска" ЕАД
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е посочил в офертата си
използва подизпълнител
ресурсите на трето лице
5. Декларация за техниче
оборудване, с което раз
участникът за изпълнени
обществената поръчка за
физическа охрана и охра
СОТ : средства за връзка
белезници и др . , унифор
облекло • лятно и зимно
автопарк и др . , подкреп
снимков материал;
б. Сертификати, които
удостоверяват съответст
участника със стандарти
системи за управление н
качеството, в съответст
чл. 53:
6.1 150 9 0 0 1 : 2 0 0 8 , БДС
9 0 0 1 : 2 0 0 8 или еквивален
участника за въведена С
за управление на качест
копие, придружено с пре
български език, ако е н
език .
6.2. В5 ОН5АЗ 18001:200 ' :
еквивалентно за въведен:-
системи за управление нг
здравословните и безопас
условия на труд •• копие,
придружено с превод на
български език, ако е нг
език ;

Ш.2.4) Запазени поръчки (кога!
П Поръчката е ограничена до кащ

на лица с увреждания
П Изпълнението на поръчката е 01

увреждания

Ш.З) Специфични условия при

Ш.3.1) За изпълнението на услу
Ако да, посочете съответните нор

Ш.3.2) Юридическите лица тря
професионалната квалификаци
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.!) Вид процедура

IV.!. 1) Вид процедура
К Открита

СИ Ограничена

че ще
ли

кото
олага

на

а със
палки,

ено

на със

ието на
за

ие с

N 150
но на
стема
ото -
од на

чужд

или

ни

чужд

е приложимо) Да П Не К
идати - специализирани предприятия или кооперации

заничено до програми за защита на заетостта на лица с

бществени поръчки за услуги

ата се изисква определена професия Да П Не К
ативни разпоредби:

ва да посочат имената и Да СИ Не 1X1
на персонала си, отговорен за

УНП:Ь<М9ес4М4<8-423Ь-9е57-129ас5с1Ьса29
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П Ускорена ограничена Осно

П Договаряне Има Е

Ако д
кандг,

П Ускорена на договаряне Осно

П Състезателен диалог

1У.1.2) Ограничение на броя на
представят оферти или да участ
(ограничена процедура, процедура

брой
или минимален брой и (

Критерии за ограничаване броя ка

1У.1.3) Намаляване на броя на п
договарянето или диалога (проц
диалог). В процедурата ще се из
намаляване на броя на обсъждаь
договаряните оферти.

1У.2) Критерий за оценка на офе

1У.2.1) Критерий за оценка на ос
(моля, отбележете приложимото)
Пнай-ниска цена

или
К икономически най-изгодна офе

К посочените по-долу показатс
тежест или в низходящ ред н
тежест не е възможно порад!

П показател и, посочени в доку
представяне на оферти или з
Показатели

1 Предложена крайна ме
2 Оценка на „Техническ^

поръчката" / Т т п /

1У.2.2) Ще се използва електрон!
Ако да, допълнителна информаци;

ГУ.З) Административна информ;

1У.3.1) Идентификационен номе
приложимо)

,ания за избора на ускорена процедура:

ече избрани кандидати: Да СИ Не СИ

г, посочете имената и адресите на вече избраните
дати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

;ания за избора на ускорена процедура:

:андидатите, които ще бъдат поканени да
1ат в договарянето или диалога
на договаряне и състезателен диалог)

:огато е приложимо) максимален брой

адидатите:

зедложенията по време на Да П Не СИ
едура на договаряне, състезателен
олзват етапи за постепенно
ите предложения или на

ртите

ертите

та при
ли (показателите се посочват с тяхната относителна
а значимост, когато оценяването на относителната

очевидни причини)
иентацията, спецификациите, в поканата за

участие в договаряне или в описателния документ
Тежест

ечна цена на охраната / Т ц / 60
предложение за изпълнение на 40

н търг Да СИ Не К
за електронния търг (когато е приложимо)

ция

на поръчката, даден от възложителя (когато е
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1У.3.2) Предишни публикации, с
Ако да, посочете къде:

К Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в РОП: 587(

П Други предишни публикации (к

1У.З.З) Условия за получаване ш
допълнителни документи) (с изк
описателен документ (при състе:
Срок за получаване на документац
Дата: 31/10/2014 дд/мм/гггг

Платими документи
Ако да, цена (в цифри): 3 Валута:
Условия и начин за плащане:
Документация за участие
това и платило цената на
изпратена за негова смет
административната сграда

1У.3.4) Срок за получаване на оф
Дата: 10/1 1/2014 дд/мм/гггг

1У.3.5) Дата за изпращане на пок
оферти или за участие в договар
процедура, процедура на догова(
Дата: дд/мм/гггг

1У.3.6) Език/ци, на който/които л
за участие
ПЕЗ ПВА ПЕТ [̂
Пс§ ПВЕ ПЕЬ ПРК.
Друг: Български

1У.3.7) Срок на валидност на оф<
До дата: дд/мм/гггг
или в месеци: или дни:

1У.3.8) Условия при отваряне на
Дата: 1 1/11/2014 дд/мм/гггг

Място (когато е приложимо): Засе,
"Александровска" ЕАД
Лица, които могат да присъства'
е приложимо)
Участниците в процедурат
както и представители на
други лица при спазване
сградата, в която се изв

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОР1У

У1.1) Това представлява период!
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публи

У1.2) Поръчката е свързана с пр(
фондове на ЕС

вързани със същата поръчка Да К Не СИ

СПОбявление на профила на купувача
42 от 21/02/2014 дд/мм/гггг

огато е приложимо)

1 документация за участие (спецификации и
лючение на динамична система на доставки) или на
ателен диалог)
ия за участие

Час: 15:00

Да К Не П
ВСN

се предоставя на всяко лице, поискало
документацията, като същата ще му бъде

ка или може да се получи в ст. № 22 на

ерти или заявления за участие
Час: 15:00

аните до избраните кандидати за представяне на
»не или в диалог (ако е известно)(ограничена
яне и състезателен диалог)

югат да бъдат изготвени офертите или заявленията

Щгт Пьт Пмт ПРЬ Пзк ПР!
ПЬУ Пни Пмь ПРТ Пзь П8У

ртите (открита процедура)

)0 (от крайния срок за получаване на оферти)

офертите
Час: 11:30

щтелната зала на административната сграда на УМБАЛ

при отварянето на офертите (когато Да К Не СИ

а или техни упълномощени представители,
средствата за масово осведомяване и на

-т установения режим за достъп до
ьршва отварянето.

АЦИЯ

чно възлагане на поръчка (когато е Да СИ Не К

куването на следващи обявления:

ект и/или програма, финансирана от Да СИ Не ЕЗ
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Ако да, посочете проекта и/или п

У1.3) Допълнителна информаш

У1.4) Процедури по обжалване

У1.4.1) Орган, който отговаря з:
Официално наименование
Комисия за защита на ко!

Адрес
бул . Витоша № 18
Град
София

Електронна поща
срсао1тл_п@срс . Ьд
Интернет адрес (1ЖЬ):
Ь 1:1: р : //мзди . срс . Ьд

Орган, който отговаря за проце
Официално наименование

Адрес

Град

Електронна поща

Интернет адрес (ТЖЬ):

У1.4.2) Подаване на жалби (мо.
раздел У1.4.3)
Уточнете информацията относно
В съответствие с чл . 12

У1.4.3) Служба, от която може \
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на коь

Адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

УНП:Ь4(19ес4Г-а4(8-423Ь-9е57-12911с5(1Ьс(129

з зграмата:

:! (когато е приложимо)

з процедурите по обжалване

- куренцията

Пощенски код Държава
1000 Република

България
Телефон
02 9 8 8 4 0 7 0
Факс
02 9807315

дурата по медиация (когато е приложимо)

Пощенски код Държава

Телефон

Факс

(я, попълнете раздел У1.4.2 ИЛИ при необходимост

крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
), ал. 5 от ЗОП

а бъде получена информация относно подаването на

1куренцията

Пощенски код Държава
1000 Република

ю
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| България
Телефон
02 9 8 8 4 0 7 0

Електронна поща Факс
срсас!т1п@срс.Ьд 02 9807315
Интернет адрес (1ЖЬ):
11 •Ь!: р : //иим . срс . Ьд

У1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 30/09/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град

За контакти

Лице за контакти

Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща

Интернет адрес (иКЬ):

Факс

II) 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

За контакти

Пощенски код Държава

Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1Л1Ь):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава
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За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (ТЖЬ):
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