Партида: 00005
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Проект на решение
Решение за публикуване
осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________

________ дд/мм/гггг

31. Информационни и комуникационни технологии
Решение номер: РД-73 От дата: 18/10/2019 дд/мм/гггг

Партида на възложителя: 00005
Поделение: Агенция по обществени поръчки
Изходящ номер: РД-73 от дата 18/10/2019
Коментар на възложителя:

Публичен
Секторен
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Пощенски адрес:
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Лице за контакт:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Държава:

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
Адрес на профила на купувача (URL):

(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги

УНП: b5d11201-ae59-4ad5-940a-07a03b3b7345

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

1

Партида: 00005

Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
(попълва се от секторен възложител)
Газ и топлинна енергия
Електроенергия
Водоснабдяване
Транспортни услуги

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Пощенски услуги
Експлоатация на географска област
Друга дейност: ______________

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект
Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП

УНП: b5d11201-ae59-4ad5-940a-07a03b3b7345
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Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

Строителство
Доставки
Услуги

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

техническата спецификация
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Стойност, без да се включва ДДС:

УНП: b5d11201-ae59-4ad5-940a-07a03b3b7345

Валута:
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Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

УНП: b5d11201-ae59-4ad5-940a-07a03b3b7345

Факс

4

Информациятаез
аличенанаоснов
ание
чл.4,т.1от Рег
ламент ЕС2016/
67

