




Партида: 00350 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

Попълва се от възложител по чл.7, т .1-4отЗОП 

Открита процедура П Ускорена на договаряне с обявление • 
Ограничена процедура • Договаряне без обявление 
Ускорена ограничена процедура П Конкурс за проект - открит • 
Състезателен диалог •Конкурс за проект - ограничен • 
Договаряне с обявление • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Открита процедура •Договаряне без обявление • 
Ограничена процедура •Конкурс за проект - открит • 
Договаряне с обявление • Конкурс за проект - ограничен • 
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

111.1) Процедурата е открита с решение 
Номер: 623257 от 11/09/2014 дд/мм/гггг 

111.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) 

111.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) 

• SIMAP 
Ц Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 

Година и номер на документа в РОП: 

111.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) 
Ш.4.1) Номер на обявлението в OB: /S- от 
Ш.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00350-2014-
0012(nnnnn-yyyy-xxxx) 

111.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение 
111.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 
623257 

(Ако в поле Ш.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в 
РОП) 

111.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение 
Дата: 11/09/2014 дд/мм/гггг 

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Чл. 27а, ал.З от ЗОП КЧл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП • 
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП • Ч л . 27а, ал.9, т.З от ЗОП • 
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП • Чл. 276, ал.2, т.1 от ЗОП • 
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП • Ч л . 276, ал.2, т.2 от ЗОП • 
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ 
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или 
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на 
оригиналното обявление) 

V.1) 
Ш Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя 

• Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на 
първоначалните, подадени от възложителя 

ЦИ двете 

V.2) 
• В оригиналното обявление 

УНП: 3b4be096-lb42-4ffif-bl 5a-58498fab6700 3 






