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BG-гр.Ловеч: 

РЕШЕНИЕ 

Номер: ОПИ-1 от 07.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

А) за откриване на процедура 

1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1 -4 на ЗОП (класически) 

1.1) Наименование и адрсс 
Районна прокуратура, ул. " Търговска " № 41 ет.4, За: Венцислава Николова Кулева, 

Р България 5500, гр.Ловеч, Тел,: 068 663107, E-mail: rplovechuprb.by, Факс: 068 

603196 
Място/места за контакт: Венцислава Николова Кулева 

1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или 

местни подразделения 

Основна дейност на възложителя 
Друг: надзор за законност 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

И: ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

II I) Вид на процедурата 

Открита процедура 

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

чл. 16, ал. 8 от ЗОП 

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Услуги 
IV. 1) Описание на предмета на поръчката/па потребностите при състсзатслен 

диалог/на конкурса за проект 
Обществената поръчка е за предоставяне на услуги от Службата по трудова 

медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Ловеч, включващи осигуряване на 
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всички нормативно определени функции и дейности съгласно чл.25 и чл.25а от 

ЗЗБУТ, КТ и Наредба № 3 от 28.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на 

дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни 

актове. Поръчката обхваща предоставяне на услуги от Службата по трудова 

медицина на работещите в Районна прокуратура гр.Ловеч - 19 заети бройки при 

откриване на настоящата процедура /. Описанието на дейностите , включени в 

предмета на поръчката и изискванията към изпълнението са съгласно Техническа 

спецификация. 

IV.2) Зелена обществена поръчка 
IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за 

насърчаване на зелените обществени поръчки 
МЕ 

IV.2.1.2Зелените" критерии присъстват във: 
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие 

НЕ 

V: МОТИВИ 

V.3) 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 №: — 

VI: ОДОБРЯВАМ 

обявлението и документацията за участие 

VH: ОБЖАЛВАНЕ 

VII. 1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " №18, Р България 1000. гр. 

София, Тел.: 02 9356113, E-mail: epeadmin ^cpc.bg. Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: vvww.cpc.bg. 

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

12.06.2013 г. 

Възложител 

Трите имена: Венцислава Николова Кулева 

Длъжност: Административен ръководител - Районен прокурор гр. Ловеч 
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