
Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

(по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП) 
 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 
 

Официално наименование: 
 

Партиден номер на 

възложителя: 
 

 

 

РАЗДЕЛ ІI 

Процедура 

 

Предмет на поръчката: 

 

Прогнозна стойност на поръчката без 

ДДС (стойност и валута): 
 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 1 (стойност и валута)  1: 
 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 2 (стойност и валута): 
 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 

Източници на финансиране, вкл. 

фондовете и оперативната програма, 

когато е приложимо: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІII 

Мотиви за определените критерии за подбор (чл. 20а, ал. 1, т. 4 ЗОП) 

Представят се мотиви за всеки поставен критерий отделно 

 

Критерии за подбор по чл. 49 ЗОП:                                                                  Да  Не 

                                                           
1
 Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са обособените позиции 



Мотиви за поставените критерии за подбор: 

 

 

Критерии за подбор, свързани с наличен финансов ресурс:                          Да  Не 

Мотиви за поставените критерии за подбор: 

 

 

Критерии за подбор, свързани с технически възможности и/или квалификация:  

                                                                                                                              Да  Не 

1. Критерий за подбор (описание и минимално изискване)
 
 
2
:
 
 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

2. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

 

Изисквания, произтичащи от друга нормативна уредба:         Да  Не 

1. Критерий за подбор (описание и минимално изискване)
 
 
3
:
  

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

2. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

 

                                                           
2
 Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са поставените критерии за подбор 

3
 Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са поставените критерии за подбор 



Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Критерий за оценка на офертите 
 

Пълно описание на методиката за оценка на оферти (когато критерият е 

икономически най-изгодна оферта): 

 

 

включително и по обособени позиции (когато методиката за оценка на офертите е 

различна за отделните обособените позиции)  4:  

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Предварителен контрол 
 

Осъществяван ли е предварителен контрол на проектите на документи?     Да  Не 

Изходящ номер на становището по чл. 20а, ал. 3 ЗОП: 

Осъществяван ли е предварителен контрол на предходна процедура със същия 

предмет, която е била прекратена?                                                                                  Да  Не 

Изходящ номер на становището за съответствие на АОП: 

Мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП, когато възложителят не е взел предвид направените от 

АОП препоръки или конкретни указания 
5
: 

препоръка или конкретно указание, 

което не е взето предвид: 

мотиви: 

  

 

                                                           
4
 Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са обособените позиции 

5
 Полето не е задължително за попълване 


