
РЕШЕНИЕ - Уникален номер в Регистъра на ОП 692778 

 

Номер: 173 от 16.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

за откриване на процедура 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

Наименование и адрес 

Национален военноисторически музей, ул. Черковна № 92, За: инж. Росица Георгиева, Република България 1505, 

София, Тел.: 02 9443261, E-mail: m.museum@bol.bg, Факс: 02 9461806 

Място/места за контакт: ул. Черковна № 92 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.militarymuseum.bg. 

Адрес на профила на купувача:www.militarymuseum.bg. 

Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Друг: музей 

Основна дейност на възложителя 

Отдих, култура и религия 

 
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ОТКРИВАНЕ 

▪ ОТКРИВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Вид на процедурата 

Открита процедура 

 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

чл. 16, ал. 8 от ЗОП 

 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Услуги 

писание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект 

Предметът на поръчката е „Поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за 

видеонаблюдение и запис и на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в експлоатация в сградния 

фонд на НВИМ и охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ” 

Зелена обществена поръчкаа 

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените 

обществени поръчки 

НЕ 

"Зелените" критерии присъстват във: 

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие 

НЕ 

 
МОТИВИ 

Мотиви за избора на процедура 

Съгласно чл. 16, ал. 8 от ЗОП 

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, 

която е: 

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

mailto:m.museum@bol.bg
http://www.militarymuseum.bg/
http://www.militarymuseum.bg/


 

 
ОДОБРЯВАМ 

обявлението и документацията за участие 

 
ОБЖАЛВАНЕ 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-

mail:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL:http://www.cpc.bg. 

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

 
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

16.10.2015 г. 

 
Възложител 

Трите имена: Соня Борисова Пенкова 

Длъжност: Директор 
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