
YHn:·t4a91b8e-be3f-4609-9ca4-62ea513ea27e

.1 XBaT na 0 mecrnerrara nopronea

11.1.1) HaHMeHOBaHHe:
BP 1004/11 - 113rpaJK,lJ;aHeHa I1HCTaJIaLl,I1RC rOJIRMa MOIl1HOCT 3a 113I10JI3J3aHe H(l

CJI'bHtJ:eBaeHeprl1R 3a HYJK,lJ;I1TeHa BoeHHa a Ka,lJ;eMl1R"r. C. PaKOBCKI1"
Perpepearea HOMep: 2

11.1.2) OCHOBeH CPV KO.l1,: 09332000
.n:on'hJIHHTeJIeHCPV KO,D,: 1 2

11.1.3) BH.l1,na nOp'b'lKa

6II )06
PA3,[(EJI II: I1PE,[(MET

I.PA3,[(EJI I: B'b3JIAr Am OprAH 9t,~9~,
1.1) HaHMeHOBaHHe H MpeCH 1 (MOJIH, nocoxere BCH'IKH B'b3JIaram,H oprann, KOHTO
OTrOBapHT aa npouenypara)
OCPIf[llfaJIHOnaaerenoeanae: Ha[lIfOHaJIeH perncrpauaoaen HOMep: 2
BoeHHa aKa,I{eMI1R r. C. PaKOBCKI1 129003305
Iloutencxa aztpec:
6YJI. EBJIOI'1111 XPI1CTO reOprl1eBI1 N' 82
I'pazt: I KO,D,NUTS: Ilomencxa KO,D,: 1.n:'hPJKaBa:
CO!lJI1R BG411 1504 BG
JIIf[le aa KOHTaKT: Tenerpon:
,I\aBI1,I{BaCI1JIeB +359 29226682
EJIeKTpOHHanouta: <l>aKc:
vassilev.d@mail.bg +359 29441657
HHTepHeT aapec/a
OCHoBeHaztpec CURL):
https://rndc.bg
Anpec na nporpnna na KYIIYBa'la (URL):
https://rndc.bg/profil/fotosolar2019

1.2) C'bBMeCTHO B'b3JIaraHe
DIIop'h'lKaTa 06XBa~a C'hBMeCTHOB'h3JIaraHe

B CJIyqaii aa C'hBMeCTHOm-anarane, 06XBa~a~o pa3JIH'IHfI ,D,'hpJKaBfI- npflJIOJKflMOTOnanaonanno
3aKOHO,D,aTeJICTBOB crpepara na 06~eCTBeHflTe nops-ncn:

lDIIop'h'lKaTa ce m.anara OTuearpanea opraa sa nOKYIIKfI

1.4) BH.l1,na B'b3JIaram,HH opraa
DMflHflcTepcTBo flJIfi BC.fIKaK'hBzrpyr namroaanea ~IIy6JIfI'IHonpaBHa opranaaauns

IfJIIf rpeztepaxea opran, BKJIIO'IflTeJIHOTeXHIf
pernoaanna HJIfi MeCTHH110,D,pa3,D,eJIeHH.fIoHaQHOHaJIHaIfJIH cpe,D,epaJIHaareH[lfl.fl/CJIYJK6a DEBpol1eiiCKa HHCTIfTYQlUI/areH[lHlI HJIfi

MeJK,D,yHapO,D,Haoprauasauaa
DPerlfoHaJIeH fiJIH MeCTeHopran D.n:pyr Tim:

IDPerlfoHaJIHa IfJIH MeCTHaareH[lH.fI/CJIYJK6a

1.5) OCHoBHa .l1,eHHOCT
D06~H 06~ecTBeHH yCJIyrH DHacTaH.fIBaHe/JKfiJIH~HO CTpOIfTeJICTBO11MeCTa

aa OT,D,IfXIf KYJITYpa
DOT6paHa DCoQHaJIHa3aKpfiJIa
D06~ecTBeH pezr H 6e30l1aCHOCT DOT,D,HX,KYJITYPaIf BepoH3110Be,D,a1-me
DOKOJIHa cpezta ~06pa30BaHlfe
DHKOHOMlf'leCKH H cpHHaHCOBH,D,eiiHOCTIf D.n:pyra ,D,eiiHOCT:
D3,D,paBeorra3BaHe

DIIpoeKT na 06.f1BJIeHlfe
~06.f1BJIeHlfe aa rry6JIlfKYBaHe

Pe3YJITaTH OT nponenypara aa B'b3JIaraHe na 06m,eCTBeHa nop-sxxa
,l(upeKTHBa 2014/24/EC / 30II

OBHRnEHHE3ABD3~0~HAIIOPbqKA

~ ~
'1"7 t~*'tr~

IIpHTYPKa K'bM O~HU;HaJIeH BeCTHHK na EBpOneHCKHH C'b103

HHcpOpMa[lm'11foHJIaiiH cpOpMyJI.fIPIf: http://simap.ted.europa.eu

Flapruna



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Подробните количества на изпълнение на видовете строителни работи и 
свързания с тях строителен надзор за обект ВР 1004/И - Изграждане на 
инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за 
нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“, които следва да се 
извършат са посочени подробно в Техническите спецификации и 
документацията за участие.

II.1.6)  Информация относно обособените позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 670720
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно  
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са  
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на 
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ –
извършване на СМР
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 09332000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия 
„Георги Стойков Раковски”
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Подробните количества на изпълнение на видовете строителни работи за 
обект ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за 
използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. 
Раковски“ – извършване на СМР, които следва да се извършат са посочени 
подробно в техническата спецификация за обособената позиция и 
документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

1 СИ – „Предлаган срок за изпълнение“ 10
2 ТП – „Технологична последователност на строителни и 

монтажните работи”
45

3 КГС – „Гаранционен срок за изпълнени строителни и 
монтажните работи и гаранционен срок на елементи и 
съоръжения от инсталацията за използване на слънчева 
енергия и техническата инфраструктура към тях"

15

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

30

УНП: 68e42e77-9f40-41ac-86ac-c8d74c4b27c4 2



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на 
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ –
упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 71521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия 
„Георги Стойков Раковски”
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Подробните видове дейности свързани със строителния надзор за обект ВР 
1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на 
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ –
упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, които следва 
да се извършат са посочени подробно в техническата спецификация за 
обособената позиция и документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 68e42e77-9f40-41ac-86ac-c8d74c4b27c4 3



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален  
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание  
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:930585
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за  
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна  
прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с  
горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез  
обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за  
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 33
Обособена позиция №: ² 1
Наименование:
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на 
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за 
обособена позиция № 1 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)

УНП: 68e42e77-9f40-41ac-86ac-c8d74c4b27c4 4



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
06.11.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ ЕООД 201609173
Пощенски адрес:
ул. Акад. „Стефан Младенов“ № 80, офис 5
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1700 BG
Електронна поща: Телефон:
ekieood@abv.bg +359 29655033
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29655033
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ² 665720
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 665720
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 34
Обособена позиция №: ² 2
Наименование:
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на 
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ –
упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
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eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
06.11.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Еко Бул ДЗЗД 176459886
Пощенски адрес:
ул. Лъвски рид № 4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1680 BG
Електронна поща: Телефон:
bskeng@mbox.contact.bg +359 28691742
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 28691742
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ² 5000
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

VІ.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):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18.11.2019 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление  

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

открита процедура
ограничена процедура

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
директивата (само за доставки)
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани  
в директивата
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи  
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в  
директивата
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие  
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително  
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите  
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:  
(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция поради технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
ЗОП (само за доставки)
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,  
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,  
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно  
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени  
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са  
съществено променени
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено  
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на  
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е  
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в  
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
⁷ задължителна информация, която не се публикува
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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