
















Па.рп1да: ОБЯВЛЕНИЕ 1А В'l,!ЛОЖЕНЛ ПОРЪЧКА l••tк"• 7) 

О Предмет на поръчката е доставка на стока, която се Thpryвa на стокова борса, съгласно списък, 
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на миниС1Ъра на финансите 

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия 
Оот доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност 
Оот ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби 
0Поръчката 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 
О 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 

О 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 

0За 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 

о необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на 
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП 

0Обществената 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 орrан/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички 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 значимост вместо тежест; ако цената е единственият 
критерий за възлагане, тежестта не се използва 
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