












Парmда: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верс11я 7) 

Одщ1ълнителни 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 ак�r на Министерския съвет, по предложение на минис1�ьра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

Оот доставчи1<, който окончателно прекратява своята стопанс1<а дейност 
□от ликвидатори или синдици при нееы,"1.'ОЯТеJШО<.,"1.', споразумение с кредитори иiш сходна

процедура съгласно националните правила и разпоредби
□Поръчката е за услуги, предхождана от rсонкурс за проею, възложена съгласно предвидените в

·конкурса за прое1<т правила, на победителя или на един от победителите в него
□Необходимо е неотложно възлагане на поръq1<ата поради изюпочите.1ши 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 З от ЗОП

□Процедурата за възлагане чрез публично <.,'Ъстезапие е пре1<ратена, 'IЪЙ като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първо:наqално обявените условия не са
съществено променени

0За много кра'rко време възникне възможност да се полуqат до<.,"1.'авки или услуги, при особено 
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени 

О Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на· 
пър:воначалния изпълнител, при наличие на усло:в:ията, посочени в ЗОП 

СJОбществената поръ,iка �э за уСJrуги по приложение NO 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
2. Обяс11ение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е 
законосъобразно, като посочите съотносими.те фа1<ти и когато е уместно, правните заключения в 
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи) 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
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законодате.11ството на Европейс1шя еьюз и на всичr<и приложими закони. 
моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
в приложимите случаи 
ако тази информация е известна 
задължителна информация, която не се публикува 
може да бъде присъдена значимост вместо тежест 
може да бъде присъдена зFtачимост вместо тежест; ако цената е единственият 
критерий за възлагане, тежестта не се използва 
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чл. 42, ал.5 от ЗОП 

във връзка чл. 2 от 
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