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РАЗДЕЛ ‘: ВЪЗЛАГЛЩ ОРГАВ
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за птэопедvnата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер:
Министерство на вътретпните работи
000695235
Пощенски адрес:
ул. Шести септеиври 29
Град:
код NUТ8:
Пощенски код:
държава:
София
вG411
1000
HG
Лице за контакт:
Телефон:
Тодор дюлгярски
+359 29401555
Електронна поща:
Факс:
TkDyu1gyarski@mvr.bg
+359 29401608
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www . шуг . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https : //www.mvr.bg/profilnakupuvacha.htm

2

1.2) Съвместно възлагане
П Поръчката обхваща съвместно
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различии държави — приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
П Поръчката се вьзлага от централен орган за покупки
I.~) Комуникация
документацията за обществената поръчка е досгъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/Elektronna.Jdenty
П достьпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
допълнителна информация може да бъде получена от
~ Горепосоченото/ите място/места за контакт
П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
П електронно посредством: (URL)
П горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Ъфициално наиivтенование:
Национален регистрационен номер: 2
дирекция
Обществени поръчки 000695235
Министерство на вътрешните работи
Пощенски адрес:
пл. Св.Неделя N~ 6
Град:
код NUTs:
Пощенски код:
държава:
София
HG
1301
HG
Лице за контакт:
Телефон:
Анни Томова, Ноли Николова
+359 2940543
Електронна поща:
Факс:
dop@mai1.bg
+359 29401608
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www . mvr . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
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https : / /www . mvr . bg/prof ii па kupuvacha. htm
~ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са лостъпни. Възможен е неогеаничен и пълен ПIЗЯК безплатен постъп на: (URЫ
1.4) Вид на въалагащия орган
~ Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
~ Национална или федерална агенция/служба

П Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба
1.5) Основна дейност
П Общи обществени услуги

П Отбрана

~ Обществен ред и безопасност
~ Околна среда
П Икономически и финансови дейности
П Эдравеопазване

~Публичноправна организация

5Европейска институция/агенция или
международна организация
Пдруг тип:

ПНастаняване/жилищно строителстЁо и места
за отдих и култура
Псоциална закрила
ПОтдих, култура и вероизповедание
П Образование
ПДруга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
‘1.1) Обхват на обществената поръчка
11.1.1) Наименование:
«Реализиране на национална схема за електрЬнна идентификация”
Референтен номер: 2

11.1.2) Основен СРУ код:
допълнителен СРУ код: 1 2

7 2212000

11.1.3) Вид на поръчка

П Строителство

Пдоставки
~Услуги
11.1.4) Кратко описание:
IJелта на обществената поръчка е реализация на национална схема за
електронна идентификация и постигане на следните специфични
цели:Осигуряване на удобен механизъм за централизирана електронна
идентификация на физически лица в електронния снят, позволяващ лесна и
удобна проверка на идентичността на физическите лица, при максимална
защита, за реализиране на сигурен електронен документооборот и
транзакции; Осигуряване на гъвкави възможности за издаване на
удостоверения за електронна идентификация, както в България, така и за
гражданите в чужбина, и персонализирането им върху широк кръг от
носители, за да се осигури максимално разпространение, при минимални
разходи за гражданите за носители и четци; Осигуряване на технологична
възможност за идентификация, която да позволи електронно гласуване от
дистанция; Присъединяване към Европейската инициатива за трансгранична
електронна идентификация;
11.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС:
13181025.14
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или дичамични спсmемп за покупки — прогнозна обща макспмална
стойност за цялата про дължытелз-юст на рамковото спораз умение или на динампчната
система за покупки)
11.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Пда
~Не
Оферти могат да бъдат подавани за
П всички обособени позиции
П максимален брой обособени позиции:
П само една обособена позиция
П 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:

VHfi: ff4бсееО-сf7З-4555~bdбО-481b5dа72а74
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РАЗдЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11.2) описание

1

11.2.1) наименование:
Обособена позиция NQ:

2

2

11.2.2) допълнителни СРУ кодове 2
ОсновенСРУкод:1
72212000
допълнителен СРУ код: 1 2
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София,ул. ,,Св. Т. Търновски” 42 и кв.
код NUТ$:1 ВО411

Иваняне

11.2.4) описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
ивисквания)
Обществената поръчка (ОП) обхваща изграждане и въвеждане в експлоатация
на основни и допълнителни специализирани софтуерни компоненти за
реализиране на схема за електронна идентификация. Тона ще бъде
постигнато чрез доставка и изграждане на
независима, сигурна и
надеждна техническа инфраструктура, както и услуга за създаване на
електронни регистри, публични портали и софтуерни компоненти. ОП
включва и инсталиране, интеграция, тестване, обучение, гаранционна
поддръжка и популяризиране на резултатите съгласно изискванията на
Техническата спецификация.
11.2.5) Критерии за възлагане
~ Критериите по-долу
~ Критерий за качество — Име: / Тежест: 1 2 20
1
1.Технически показатели
2
1.1. Концепция за построяване за техническа
инфраструктура
з

1.2. Концепция за осигуряване на електронна
идентичност

П

Критерий, свързан с разходи
~ Цена - Тежест: 21
30%

П

—

Име:

/ Тежест:

70%
50т.
50т.

1 20

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацилта на обществената поръчка

11.2.6) прогнозна стойност
Стойност,бездасевключваддС:
13181025.14
Валута:
BGN
(за рамкови споразуме-’ия или дпz-iампч,-ш спстемп за покупкп — прогнозз-’а обща макспмалз-’а
стойност за цялата продължппiелз-’ост i-ia тазп обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: __________ или Продължителност в дни: __________
или
Начална дата: __________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 3о.н.2о18 дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

да

П

не ~

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: _________
или Предвиден минимвлен брой:

/ Максимален брой:

2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНГI: ff4бсиеО-сflЗ-4555-ЬdбО-411b5dс72я74
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11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
11.2.11) Информация относно опциите
Опдии
Описание на оприите:

да

П

Не ~

да

П

Не~

11.2.12) Информация относно електронни каталози

5 Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включнат
електронен каталог

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а овс
да ~ Не П
средства от Европейская сьюз
Идентификация на проекта:
“развитие на пилотната система ва електронна идентификация и внедряване
в продуктивен режим”, финансиран със средства по Оперативна програма
“добро управление”
11.2.14) допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: HPABHA, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСI(А ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие
111.1.1) Годностза упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионаяни или търговски регистри
Списък и кратко овисание на условията:
не се ивискват
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поргьчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не се ивискват
Изисквано минимално/ни низо/а: 2
не се ивискват
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111.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.участникът тр~бва да е ивпълнявал дейности с предмет й обем,
идентични или сходни с теви на поръчката ва последните три години,
считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да прилага:
а) система ва управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕдС
EN ISO 9001:2008/Едс EN ‘50 9001:2015 или еквивалентно/и, и
б) система ва управление на сигурността на йнформацията, съответстваща
на стандарт ЕдС EN ISO 27001:2013 или еквивалентено/и
в)
система ва управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт ЕдС
EN iSO 20000 — 1 или еквивалентено/и,
3. участникът да равполага с персонал и ръководен състав с
професионална компетентност ва ивпълнение на поръчката—екип от експерти
с определено обравование и професионален опит;
документи ва докавване на ивискванията по:
т. 1 — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, ивпълнени прев последните три години, считано от
датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и
получателите, ваедно с докавателство ва иввършването им; т. 2 — валидни
сертификати, ивдадени от невависими лица, които са акредитирани по

5

УНГI: ГГ4бссеО-сf7З-4555-bdбО-481Ь5dя72а74
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съответната серия европейски стандарти от VIA “BCA” или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно призназане на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отгозарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, an. 2 от Закона за нaционалната акредитация
на органи за оценязане на съответствието. Зъзложителят приема
екзивалентни сертификати, издадени от органи, установени з други
държази членки;
т.3 —списък на персонала и ръководния състaв, з който е посочена
професионалната комлетентност на лицата.
На етап подаване на офертa изискваната информация се попълвa в Част IV,
раздел В и Г от ЕЕДОП ( образец 1) , a доказателстзата за съответстзие
се представят в случаите на чл.67, ал.5 и an. б ЗОП.документите се
представят и зa подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Изисивано минимално/ни пиво/а: 2
1.участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или
сходна с предмета на поръчката зa последните З години, считано от
датата на подаване на офертата. Под ,,сходна с предмета на поръчката”
следва да се разбирa изпълнена
дейности по достaвкатa на оборудвaне,
внедряване и възеждане в експлоатaция на интегрирана информационнa
система с възможност за предостaвяне на данни в реално време, съдържаща
център зa управление, комуникационнa среда, приложен софтуер и
специaлизирани крайни устройства и/или доставка на необходимите
компоненти, внедряване и възеждане в експлоатация на инфраструктура на
публичния ключ.”
2. Учaстникът да разполага с валиден сертификат за:
а) система за управление нa качеството, съотзетстваща на стандарт ВдС
EN ISO 9001:2008/ ВдС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхзaт
идентичен или сходен с предмета на поръчката. б) системa за управление
на сигурността на информацията, съответстваща на стандaрт ВДС EN ISO
23001:2013 или еквивалентно/и, с обхват идентичен или сходен с предмета
нa поръчкатa. в) система за управление на ИТ услуги, съответстваща на
стандaрт ВДС EN ISO 20000 - 1 или еквивaлентен,
с обхват идентичен или
сходен с предмета на поръчкaта. Под ,,сходен с предмета на поръчкатa”
обхват следва да се равбира доставкa на оборудвaне, внедряване и
въвеждане в експлоатация на интегрирана информaционна системa с
възможност за предоставяне нa данни в реално време, съдържaщa център за
управление, комуникационна среда, приложен софтуер и специaливирани
крайни устройства и/или доставка на необходимите компоненти, внедряване
и въвеждане в експлоатация нa инфрaструктура нa публичния ключ.”
3. Учас~н~ът да равполага с: 3.1.Въководител на
проект:Изисквания:Зисше образование, образователна степен
магистър;сертификат за професионален ръководител нa проекти (РМР) ,
издaден от международно призната организация за управление на проекти
или еквивалентен;най—мaлко 5 години опит в ръководене на проекти в
облaсттa на информационните системи и технологии;опит кaто ръкозодител
на нaй—малко З успешно завършени проекта в областта на информационните
технологии.З.2 .Системен aрхитект:Ивисквания за обрaзовaние,
кзaлификация, умения и опит:висше образование в областта на
информационни технологии, компютърни системи и технологии, информатикa,
технически науки или еквивалентна;най—мaлко 5 (пет) години опит в
разработване и внедряване нa уеб базирани софтуерни системи.опит в
реализацията на нaй-малко З (три) успешно вaзършени проекта з облaстта
на информационните технологии, свървaни с проектирaнето на софтуерни
архитектури;опит в нaй—малко 1 (един) проект за обмен на данни
посредством уеб услуги;З.З.Администратор на бaзa данни:Изисквaния ва
образование, квалификация, умения и опит:опит в реаливацията нa най—
малко 2 (два) успешно вазършени проекта, з които ca включени дейности
по инсталация и администриране на база данни:минимум З (три) години общ
професионален опит; З.4.Разработчик на бaвa данни:Ивискзания ва
образование, квалификация, умения и опит:обрaвователнa степен бaкaлaвър
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или магистър в областта на информационни технологии, компютърни системи
и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;опит в
реализацията на най—малко 2 успешно завършени проекта, в които са
включени дейности по проектиране и разработка на релационна база
данни:минимум 5 години общ професионален опит.3.5.Експерт Хардуер и
Комуникации:Г4зисквания за образование, квалификация, умения и
опит:зисше образование в областта на комуникационните технологии,
информационните технологии, компютърни системи и технологии,
информатика, технически науки или екзивалентна;опит в реализирането на
минимум 2 (два) проекта за инсталиране и поддръжка на хардуерно и
комуникационно оборудване;опит в реализацията на поне един проект за
разработване и/или внедрязане на информационни
системи
Продължава з раздел УI.З)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки

2

Е Поръчката е завазева за защитени предвриятия и икономически оператори, насочени

социална и професиовална интеграция на лица с увреждания или лица в веравностойно
положение
Е Извълвението на воръчката е ограничено в рамките ва зрограми за създазане на защитени
работнц места
111.2) Условия във връзка с поръчката

2

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Е Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Е Задължение за восочнане ва имената и професиовалните квалификации ва персонала, който
отговаря за изпълвението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
W.1) Описание

“Т.ы) Вид процедура
~Открита процедура
ЕУскорена процедура
Обосновка:
Е Ограничена процедура
ЕУскорена процедура
Обосновка:
Е Състезателна процедура с договаряне
ЕУскорена процедура
Обосновка:
Е Сгьстезателен диалог
Е Партньорство за иновации
Е Публично
БТ.i.з) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Е ‘Гази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Е Рамково споразумение с един оператор
Е Рамково споразумение с вяколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
Е Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
П Линамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения
четири години:
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обосноваване ва срока, чиято продължителност надвишава

Пяртидя:

ОБЯВЛЕHиЕ ЗА

пОРъЧКА (версия 7)

“[.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
~ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намалязане на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
“[.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
П Възлагащият орган си запазза правото да възложи поръчката зъз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
“[.1.6) Информация относно електронния търг

П Ще се използва електронен търг
допълнителна

нддЖ~rnмя ттт’тяг

относно електронния тьрг:

W.i.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Общестзената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
да
(GPA)

П

Не ~

“[.2) Административна информация
“[.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [J[][][]/8 [][][]-[][][]{]{J[]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][]U
(Едно от следi-iчте: Обл вленпе за предварителна информация; Обявление на про фыла на
,о’тп’вача)
“[.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
дата: 26/об/2о17 дд/мм/гггг
Местно зреме: 17:3о
“[.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4
лл/мм/гггг
“[.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
1

П Английски
~ Български
П Гръцки
П датски
П Естонски

ПИрландски
П Испански
ПИталиански
Платвийски
Плитовски

ПМалтийски
LI Немски
ПНидерландски
ППолски
П Португалски

ПРумънски
~ Слозашки
ПСлозенски
ПУнгарски
П Фински

ПФренски
ПХърватски
ПЧешки
Пшведски

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: __________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получазане на офертата)
“[.2.6)

“[.2.7) Условия за отваряне на офертите
дата: 28/об/2о17 дд/мм/гггг

Местно зреме: iо:оо

Място: дОП-МВР, пл. Св. Неделя N2б
Информация относно упьлномощените лица и процедурата на отваряне:
Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участници в процедурата или техни упълнсмощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване при спазване на
устансвения режим за достъп до сградата, в която се извършва
отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНЛ ИНФОРМАЦHЯ
VI.i) Информация относно периодичното възлагане
Тона представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

да

П

Не ~

УI.2) Информация относно електронното възлагане

П Ще се прилага електронно поръчване
П Ще се използва електронно фактуриране
П Ще се приема електронно заплащане
УI.з) допълнителна информация: 2
Продължение от IТI1.З)
3.б.Старши Програмисти — минимум 2 броя:Изисквания за образование,
квалификация, умения и опит:образователна степен бакалавър или магистър
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в областта на информационни технологии, комзютърни системи и
технологии, информатика, технически науки или еквивалентна;не по—малко
от 5 години профеоионален опит а разработката на оофтуер;специфичен
опит на подобна позиция при реализацията на поне 2 проекта за
разработване и внедряване на оофтуерни оиотеми.3.7.Ръководител екип за
осигуряване на качеётвото:Изиоквания за образование, квалификация,
умения и опит:образователна степен маIистър;най—малко 3 години опит в
осигуряване на качеотвото в проекти за разработване на уеб базирани
софтуерни оистеми.3.8.Експерт по инфраотруктура на публичния
ключ:Изискзания за образование, квалификация, умения и опит:Висше
образование в облаотта на техничеоките науки;Не по-малко от 5 години
опит о управление на публичен Certificate service Provider (CSP) и PKI
инфраструктура или еквивалентни. З. 9.Старши 165 инженер:Изисквания за
образование, квалификация, умения и опит:Най-малко 3 години
професионален опит в разработката на приложения 165 (iPhone, ‘PAD) или
еквивалент.3. 10.Старши Android инженер:Изисквания за образование,
квалификация, умения и опит:Най—малко 3 (три) години професионален опит
в разработката на Android приложения илиеквивалентни.3.ll.Експерт
Информационна сигурност:Изискввния за образование, квалификация, умения
и опит:висше образование в областта на технически науки или
еквивалентна;да притежвва сертификат Certified Information systems
Security Professional (СISSP) или еквивалентен сертификат за
Професионвлно Ниво на i4нформационна Сигурност.3.12.Pъководител правен
екип:Ивисквания за образование, квалификация, умения и опит:висше
образование, обравователно—кввлификационна степен магистър no право или
еквивалент;най-мaлко 5 години професионален опит в областтв нa прaвните
аспекти на информaционните и комуникационните технологии или
еквивалентни.
1. Срок за ивnълнение нв поръчквта — не по—късно от
30.11.2018 г~
2. Гаранцията, обевпечавaща ивпълнението на договора е 5 % от
стойността му и се представя в една от следните форми: парична сума
или банковa гаранция или вастраховка, обезпечaваща изпълнението чрез
покритие нв отговорносттв на ивпълнителя. участникът, определен за
ивпълнител , ивбирв сам формата на гаранцията вв ивпълнение. Авансово
плащане — 20% (двайсет на сто) от стойността на договора срещу
предстввени декументи, подробно описвни в документацията.
3. Въвложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за
който е налице някое от обстоятелствaтa no чл. 54, an. 1, чл.55, ал.1,
т.1, т.3 и т.5 и чл.107 от ЭОП и no чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Эaкона зa
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица
и техните действителни собственици, както и участник, който no какъвто
и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика ,,Предлaгани
ценови параметри” елементи, свързани с предлаганвтa цена и/или чaсти от
нея. Възложителят ще отстранявв от участие в процедурата участник чието
предложение за изпълнение на поръчкатв не изnълнява всички изисквания
на въвложителя съгласно условия на Техническата сnецификация.
УI.4) Процедури по обжалнане
УI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалнане
Официално наименование:
Комисия ва защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N~ 18
Град:
Пощевски код:
София
1000
Телефон:
+359 29884070
Електронна воща:
Факс:
cpcadmin@cpc.bg
+359 29807315
Ивтернет адрес (URL):
http: //www.cpc.bg
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Партида:
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УI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование:

2

Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
УI.4.З) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10—дневен срок от изтичане на срока по чл.
197, an. 1, т. 1
ЗОн.
УI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
УI.5) дата на изпращане на настоящото обявление
дата: 22/о5/2о17 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи оттоворност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския сьюз и на всички приложими закони.
1
моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2
в приложимите случаи
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

YHfl: ff4бсеео-сf7З-4555-ЬdбО-481Ь5dа72а74

