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Партида: г: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Директива 2014/24/ЕС 

Настоящото обявление е само за предварителна информация 
Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти 
Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура 
Заинтересованите оператори трябва да уведомят възлагащия орган, че проявяват интерес към 
поръчката/ите. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в 
състезателна процедура. 

•Проект на обявление 
[Я Обявление за публикуване 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

Н • • 

I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата) 
Официално наименование: 
Министерство на енергетиката 

Национален регистрационен номер: 2 

176789460 
Пощенски адрес: 
ул. Триадица 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1000 . 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Галина Орешарска 

Телефон: 
+359 29263108 

Електронна поща: 
g.oresharska@me.government.bg 

Факс: 
+359 29807630 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://www.me.government.bg/bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.me.government.bg/bg/competitions-c341-1.html 
1.2) Съвместно възлагане 
П Поръчката обхваща съвместно възлагане 

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки: 

П Поръчката се възлага от централен орган за покупки 

1.3) Комуникация 
•Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL) 1 2 

•Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)12 

Допълнителна информация може да бъде получена от 
Горепосоченото/ите място/места за контакт 

• д р у г адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 5 19 

електронно посредством: (URL) 
горепосоченото/ите място/места за контакт 
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес) 

_J Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) 

I.4) Вид на възлагащия орган 
Ю Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

•Национална или федерална агенция/служба 

П Регионален или местен орган _ 

•Публичноправна организация 

•Европейска институция/агенция или 
международна организация 

• Д р у г тип: 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

П Регионална или местна агенция/служба 

1.5) Основна дейност 
• О б щ и обществени услуги П Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура 
•Отбрана •Социална закрила 
•Обществен ред и безопасност •Отдих, култура и вероизповедание 
•Околна среда •Образование 
•Икономически и финансови дейности [ЗДруга дейност: Енергетика 
• Здравеопазване 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II. l) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
Разработване на специализиран софтуерен продукт, на който да се базира 
информационната система за гориво-енергийните баланси на страната 
Референтен номер: 2 

П.1.2) ОсновенCPVкод: 72210000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

11.1.3) Вид на поръчка 
• Строителство • Доставки ^Услуги 

11.1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели разработване на софтуер за въвеждане, съхраняване и 
обработка в диалогов режим на данни, събирани от енергийните дружества. 
И. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 90 00 0 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
К|Не 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
Пмаксимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

Г~|Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

10.10.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II. l) Обхват на обществената поръчка 

11.1.1) Наименование: 
Изготвяне на проект на Национален план в областта на енергетиката и 
климата до 2030 год. в рамките на управлението на ЕС 
Референтен номер: 2 

11.1.2) ОсновенCPVкод: 79400000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
• Строителство •Доставки [^Услуги 

II.1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели изготвяне на проект на Национален план в областта на 
енергетиката и климата до 2030 год. в рамките на управлението на ЕС. 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 2 0 0 00 0 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

система за покупки) 

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

• Д а 
gjHe 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

03.07.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II.l) Обхват на обществената поръчка 

11.1.1) Наименование: 
Изготвяне на финансо-икономически и производствен анализ на концесия 
"Челопеч" 
Референтен номер: 2 

11.1.2) ОсновенCPVкод: 79410000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

И.1.3) Вид на поръчка 
• Строителство •Доставки [%] Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели разработване на финансо-икономически и производствен 
анализ на концесия "Челопеч" с цел постигане на баланс мужду ползите и 
рисковете за държавата и концесионера. 
И. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 30 00 0 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
ЕЗНе 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
Г~1 максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•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: 

II.з) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 8 

03.04.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II. i) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
Избор на фирма за сключване на Рамково споразумение за определяне и 
анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно тегло, влага и 
др., както и извършване на маркшайдерски измервания 
Референтен номер: 2 

П.1.2) Основен CPVкод: 79410000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II.1.3) Вид на поръчка 
•Строителство •Доставки [^Услуги 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

II. 1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели да се избере изпълнител за сключване на Рамково 
споразумение за определяне и анализ на съдържанията на полезните 
компоненти, обемно тегло, влага и др., както и извършване на 
маркшайдерски измервания по две обособени позиции. 
И. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 2 00000 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) _____ 

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

ЙДа 
• Н е 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

П всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•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: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

03.07.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II.l) Обхват на обществената поръчка 

II. 1.1) Наименование: 
Изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи 
концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на 
Закона за подземните богатства 
Референтен номер: 2 

II.1.2) Основен CPVкод: 79410000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
• Строителство •Доставки Б^Услуги 

II.1.4) Кратко описание: 
Изброр на изпълнител за сключване на Рамково споразумение: 1. за 
предоставяне на концесии за метални полезни изкопаеми; 2. за 
предоставяне на концесии за неметални полезни изкопаеми - индустриални 
минерали; 3. за предоставяне на концесии за строителни 
искалнооблицовъчни материали; 4. предоставяне на концесии за енергийни 
полезни изкопаеми - нефт, природен газ и твърди горива 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 4 0 0000 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
К|Не 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

П Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

17.04.2017 дд/мм/гггг 
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РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ з 
II. l) Обхват на обществената поръчка 

11.1.1) Наименование: 
Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в М 1:50 000 
Референтен номер: 2 
11.1.2) Основен CPVкод: 71354000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
П Строителство |~| Доставки БЯ Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели съставяне на държавна геоложка карта на Република 
България в М 1:50 000 (компилационна картировка) 
И. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 5 66800 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
Е] Не 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

ПМаксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

01.11.2Q17 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II. l) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството 
на енергетикоата" 
Референтен номер: 2 

П.1.2) Основен CPVкод: 30000000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
• Строителство ^Доставки Д Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството 
на енергетикоата", по две обособени позиции: 1. „Доставка на компютърни 
конфигурации и преносими компютри" и 2. „Доставка на периферна 
техника". 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 1300 00 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

К Д а 
• Н е 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
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Пмаксимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

ПМаксимален 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: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

24.03.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II.i) Обхват на обществената поръчка 
11.1.1) Наименование: 
Усъвършенстване на технологията за създаване и поддържане на регистрите 
и специализираните карти по Закона за подземните богатства и 
предоставяне на услуги от тях 
Референтен номер: 2 

11.1.2) Основен CPVкод: 48000000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
•Строителство •Доставки Е^Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели да се усъвършенства технологията за създаване и 
поддържане на регистрите и специализираните карти по Закона за 
подземните богатства и предоставяне на услуги от тях. 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 141000 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
[g|He 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
Пмаксимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•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: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

30.06.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II.i) Обхват на обществената поръчка 
11.1.1) Наименование: 
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните 
пътувания на служители на Министерство на енергетиката 
Референтен номер: 2 

11.1.2) Основен CPVкод: 60400000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
• Строителство • Доставки [^Услуги 

II. 1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт 
при служебните пътувания на служители на Министерство на енергетиката. 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 50 00 00 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

система за покупки) 

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

• Д а 
К|Не 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
| | Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

И.З) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

20.09.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ » 
II.i) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на Министерство на енергетиката 
Референтен номер: 2 

И.1.2) ОсновенCPVкод: 09310000 
Допълнителен CPV код:1 2 = = = _ _ 

II. 1.3) Вид на поръчка 
• Строителство ЕЗДоставки •Услуги 

11.1.4) Кратко описание: 
Поръчката цели осигуряване на електрическа енергия и избор на 
координатор на балансираща група за нуждите на Министерство на 
енергетиката. 
11.1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 15 0000 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
EJHe 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
Г~1 максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

17.04.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ з 
II.l) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
Доставка на офис обзавеждане и оборудване на нуждите на МЕ 
Референтен номер: 2 

И.1.2) Основен CPVкод: 39000000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

И. 1.3) Вид на поръчка 
•Строителство ЕЗ Доставки Д Услуги 

II.1.4) Кратко описание: 

Поръчката цели осигуряване на офис обзавеждане и оборудване на нуждите 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

на Министерството на енрегетиката. 
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 100000 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

• Д а 
ЮНе 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 
II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

03.07.2017 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ з 
II.i) Обхват на обществената поръчка 
11.1.1) Наименование: 
Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда на 
Министерството на енерегетиката и инженеринг на вентилационна система 
на подземен гараж 
Референтен номер: 2 

11.1.2) ОсновенCPVкод: 45000000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II. 1.3) Вид на поръчка 
Строителство •Доставки •Услуги 

II.1.4) Кратко описание: 
Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда на 
Министерството на енерегетиката и инженеринг на вентилационна система 
на подземен гараж. 
II. 1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 27 2 0 00 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки) 

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

ИДа 
• Н е 

Оферти могат да бъдат подавани за 1 2 

•всички обособени позиции 
•максимален брой обособени позиции: 
• с а м о една обособена позиция 

•Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
•Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции: 

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка 9 1 9 

30.06.2017 дд/мм/гггг 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Разработване на специализиран софтуерен продукт, на който да се базира 
информационната система за гориво-енергийните баланси на страната 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция №: 4 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPVкод: 1 72210000 
Допълнителен CPV код: 1 2 ^ 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
гр. София 
код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Поръчката цели разработване на софтуер за въвеждане, съхраняване и 
обработка в диалогов режим на данни, събирани от енергийните дружества. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

П Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

| |Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

11.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

ПЩе бъдат приемани варианти 

11.2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не • 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Изготвяне на проект на Национален план в областта на енергетиката и 
климата до 2030 год. в рамките на управлението на ЕС 
II.2) Описание 1 _ 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция №: 4 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Изготвяне на проект на Национален план в областта на енергетиката и 
климата до 2030 год. в рамките на управлениета на ЕС. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

П Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 0 

П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

ПТази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

Г~|Ще бъдат приемани варианти 

II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не П 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Изготвяне на финансо-икономически и производствен анализ на концесия 
"Челопеч" 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция №: 4 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

П.2*.з) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Разработване на финансо-икономически и производствен анализ на 

концесия "Челопеч" с цел постигане на баланс мужду ползите и рисковете 
за държавата и концесионера. _ _ 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

Г"]Ще бъдат приемани варианти 

И.2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

П Опции 
Описание на опциите: 

II. 2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не П 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Избор на фирма за сключване на Рамково споразумение за определяне и 
анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно тегло, влага и 
др., както и извършване на маркшайдерски измервания 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Определяне и анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно 
тегло, влага и др. 
Обособена позиция №: 1 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 79410000 
Допълнителен CPV код:1 2 _ 

И.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
гр. София 
код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Определяне и анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно 
тегло, влага и др.; оценка на използваната от титуляря/концесионера 
методика на опробване, анализ и контрол и др.; обработка на резултатите 
от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, 
анализи и предложения и други. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

I | Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

ЦТази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

Г~1Ще бъдат приемани варианти 

II. 2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

П Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не П 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-c503-4clb-a321 -bcafl$60e72e2 12 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Избор на фирма за сключване на Рамково споразумение за определяне и 
анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно тегло, влага и 
др., както и извършване на маркшайдерски измервания 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Извършване на маркшайдерски измервания 
Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код:1 79410000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
гр. София 
код NUTS: 1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Извършване на маркшайдерски измервания за: определяне на фактическото 
положение на минните изработки и инженерната инфраструктура (пътища, 
депа, отвали и други); взаимното положение на контура на площта за 
търсене и/или проучване или на находището, концесионната площ и минните 
изработки; обемите добита минна маса и полезно изкопаемо; обработка на 
резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични 
материали, сравнителни анализи, предложения и други. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

П Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не • 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503-4с 1 Ь-а321 -bcafl560e72e2 13 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи 
концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на 
Закона за подземните богатства 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Изброр на изпълнител за сключване на Рамково споразумение: 1. за 
предоставяне на концесии за метални полезни изкопаеми; 2. за 
предоставяне на концесии за неметални полезни изкопаеми - индустриални 
минерали; 3. за предоставяне на концесии за строителни 
искалнооблицовъчни материали; 4. предоставяне на концесии за енергийни 
полезни изкопаеми - нефт, природен газ и твърди горива. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

I | Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

Н.2.Ю) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.11) Информация относно опциите 5 8 1 9 

• Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не [Ц 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503 -4с 1 Ь-аЗ 21 -bcaf660e72e2 14 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 

Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в М 1:50 000 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция № : 2 
2 
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в М 1:50 000 
(компилационна картировка) 

11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

|~1 Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дц/мм/гггг 

ПТази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

I [Ще бъдат приемани варианти 

II.2.и) Информация относно опциите 5 6 19 

•Опции 
Описание на опциите: __ 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не [Ц 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503 -4с 1 Ь-аЗ 21 -bcaf660e72e2 15 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството 
на енергетикоата" 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

„Доставка на компютърни конфигурации и преносими компютри" 
Обособена позиция №: 1 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPVкод: 1 30231300 
Допълнителен CPV код:1 2 

Основен CPVкод: 1 30213300 
Допълнителен CPV код: 1 2 

Основен CPVкод:1 30213100 
Допълнителен CPV код:1 2 = = = = 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Доставка на компютърни конфигурации и преносими компютри - 60 броя 
настолни компютри, 60 броя монитори и 10 броя преносими компютри. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

ЦТази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.и) Информация относно опциите 5 8 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q Не О 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-c503-4clЬ-а321 -bcaf560e72e2 16 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството 
на енергетикоата" 
II. 2) Описание 1 

И.2.1) Наименование: 2 

„Доставка на периферна техника" 
Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код:1 30232110 
Допълнителен CPV код:1 2 

Основен CPVкод: 1 30232150 
Допълнителен CPV код:1 2 

Основен CPVкод: 1 30216110 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Доставка на периферна техника - 10 броя мултифункционални устройства, 2 
броя мобилни принтери и 2 броя документни скенери. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2° 
Г~1 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
П Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

ПТази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

II.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

И.2.11) Информация относно опциите 5 8 1 9 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не • 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503-4с 1 Ь-а321 -bcafl560e72e2 17 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Усъвършенстване на технологията за създаване и поддържане на регистрите 
и специализираните карти по Закона за подземните богатства и 
предоставяне на услуги от тях 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

II. 2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Усъвършенстване на технологията за създаване и поддържане на регистрите 
и специализираните карти по Закона за подземните богатства и 
предоставяне на услуги от тях. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

Г~| Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

П Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

Н.2.Ю) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.и) Информация относно опциите 5 8 19 

[]]] Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не [Ц 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503 -4с 1 Ь-аЗ 21 -bcaf660e72e2 18 



Партида. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните 
пътувания на служители на Министерство на енергетиката 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция №: 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните 
пътувания на служители на Министерство на енергетиката. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

П Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

[~1 Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

И.2.Ю) Информация относно вариантите 1 2 

ПЩе бъдат приемани варианти 

II.2.и) Информация относно опциите 5 6 19 

|~1 Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не П 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503-4сIb-a321 -bcaf660e72e2 19 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на Министерство на енергетиката 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция №: 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на Министерство на енергетиката. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

II.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.и) Информация относно опциите 5 6 19 

П Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не [Ц 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503-4с 1 Ь-а321 -bcafl560e72e2 20 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 

Доставка на офис обзавеждане и оборудване на нуждите на МЕ 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Обособена позиция №: 
2 
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Доставка на бюра, шкафове, маси, столове, както и офис оборудване за 
кабинетите на министър и зам. министри и др. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

I | Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20 

• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 1 8 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 8 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

И.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

ПЩе бъдат приемани варианти 

II. 2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не • 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503-4с 1 Ь-а321 -bcafl560e72e2 21 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда на 
Министерството на енерегетиката и инженеринг на вентилационна система 
на подземен гараж 
II. 2) Описание 1 . 

11.2.1) Наименование: 2 

Извършване на текущи ремонтни дейности в помещенията, коридорите на 
административната сграда на МЕ 
Обособена позиция №: 1 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 45000000 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS: 1BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Извършване на текущи ремонтни дейности в помещенията, коридорите на 
административната сграда на Министерството на енрегетиката. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

П Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

Н.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

П Опции 
Описание на опциите: 

II. 2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не [Ц 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-c503-4clb-a321 -bcafl$60e72e2 22 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда на 
Министерството на енерегетиката и инженеринг на вентилационна система 
на подземен гараж 
II.2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Ремонт на покрив и машинно помещение в сградата на МЕ 
Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPVкод: 1 45000000 
Допълнителен CPV код:1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Ремонт на покрив и машинно помещение в сградата на Министерството на 
енергетиката. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

| | Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 19 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

I |Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

И.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не П 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503-4с 1 Ь-а321 -bcafl560e72e2 23 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда на 
Министерството на енерегетиката и инженеринг на вентилационна система 
на подземен гараж 
II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2 

Инженеринг на вентилационната система и извършване на текущ ремонт на 
подземния гараж на МЕ 
Обособена позиция №: 3 
2 

11.2*2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код:1 45000000 
Допълнителен CPV код:1 2 

II.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Инженеринг на вентилационната система и извършване на текущ ремонт на 
подземния гараж на Министерството на енергетиката. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II. 2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: дд/мм/гггг 

• Т а з и поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

11.2.10) Информация относно вариантите 1 2 

Г~1Ще бъдат приемани варианти 

11.2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не Щ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: 78295013-с503 -4с 1 Ь-аЗ 21 -bcaf660e72e2 24 



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
Наименование поръчката 
Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда на 
Министерството на енерегетиката и инженеринг на вентилационна система 
на подземен гараж 
II. 2) Описание 1 

11.2.1) Наименование: 2 

Ремонт на поликарбонатен покрив 
Обособена позиция №: 4 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPVкод: 1 45000000 
Допълнителен CPV код:1 2 ____ 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

код NUTS:1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Ремонт на поликарбонатен покрив на административната сграда на 
Министерството а енергетиката. 
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

• Критериите по-долу 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 

• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 
• Цена - Тежест: 2 1 

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

11.2.6) Прогнозна стойност 2 5 8 19 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки 5 6 1 9 

Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: лл/мм/гггг 

ПТази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията: 

П.2.Ю) Информация относно вариантите 1 2 

• Щ е бъдат приемани варианти 

II.2.11) Информация относно опциите 5 8 19 

•Опции 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не • 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 5 6 i® 
III. 1) Условия за участие 

III.i.i) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 1 2 

Списък и кратко описание на условията: 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 1 2 

• Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 

III. 1.3) Технически и професионални възможности 1 2 

• Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 

Ш.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 

П Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение 

•Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места 

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2 

III. 2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
•Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката 

•Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV. l) Описание 

IV. l . i) Вид процедура 5 

•Ограничена процедура 
•Състезателна процедура с договаряне 

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки 5 19 

• Т а з и обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 
•Рамково споразумение с един оператор 
•Рамково споразумение с няколко оператора 

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 

• Т а з и обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки 
•Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи 

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години: 
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IV. 1.6) Информация относно електронния търг 1 2 

• Щ е се използва електронен търг 
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Д а П Н е й 
(GPA) 

IV. 2) Административна информация 

IV. 2.2) Срок за получаване на заявления за интерес 5 

Дата:, _ дд/мм/гггг Местно време: 

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1 5 

•Английски • Ирландски П Малтийски • Румънски П Френски 
•Български •Испански • Немски • Словашки • Хърватски 
•Гръцки •Италиански •Нидерландски •Словенски П Чешки 
•Датски •Латвийски •Полски | |Унгарски •Шведски 
[~1 Естонски Г~1 Литовски Г~| Португалски ПФински 

IV.2.5) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане 4 5 1» 
дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI. 2) Информация относно електронното възлагане 5 19 

• Щ е се прилага електронно поръчване 
• Щ е се използва електронно фактуриране 
• Щ е се приема електронно заплащане 

VI.3) Допълнителна информация: 2 

VI.4) Процедури по обжалване 5 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

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): 

VT.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
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VI.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: 27.02.2017 дд/мм/гггг 

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 
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за 

предварителна информация 
4 ако тази информация е известна 
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в 

състезателна процедура 
6 доколкото информацията е вече известна 
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна 

информация 
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на 

интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за 
цел намаляване на срока за получаване на оферти 

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 
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 

/ 
/ sr.»-*' 
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