






Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верен, 7) 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1

Поръчка NO (договор NO): 
Обособена поз·иция NO: 2 

Наименование: 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.1) Ин о мация относно невъзлаrане
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
OНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 

Д и п ичини ( ек атяване на п оце ата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 

OeNotices 
OTED eSender 
Одруго _____ _ 
Потребителско влизане в TED eSender: 7 ___ _ 

Справка за обявления:0000-000000 7 (година и номер на документа) 
Дата на изп ащане на о игиналното обявление: 7 12.08.2019 дд мм rrrr 

V.2) Възлагане на поnъчката
V.2.1) Дата на сключване на договора

дд/мм/rrгг 

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти:
Брой на офертите, постъпили от МСП:
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС:
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:
Брой на офертите, полvчени по електnонен път:

Поnъчката е възложена на група от икономически оператоnи 

V.2.�) Наименование и a11nec на изпълнителя 1 

да О Не181 

да О НеО 

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валуrа: 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на порьчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за в'ЬЗ/!агане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са вКJ1ючена/и в пред

и

шни обявления за 
в"ЬЗлагане на поръчки) 

V.2.5) Информация относно възлагането на подизirЬЛИИТел/и
О Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4 

Стойно�, без да се включва ДДС: Валуrа:
Дял: % 

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.3) ДоПЪJIНителна информация: 2 

процедурата е прекратена с Решение РД-15-91/30.07.2019 г. 

VI .4 ) ПроцедУРи по о б жалване
VI.4.1) Орrан, който отrоваnя за пооце11VDите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18 

. 
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