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BGБлагоевград: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА  СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831
Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул.Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов,
Соня Трендафилова   Петрова, РБългария 2700, Благоевград, Тел.:  073 519879; 073
519875, Email: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178
Място/места за контакт: http://vikblg.com/information/openproceedures/view/75
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.vikblg.com.
Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.
Електронен достъп до информация: www.vikblg.com.

I.1)

Адреси  и  места  за  контакт,  от  които  може  да  бъде  получена  допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси  и  места  за  контакт,  на  които  трябва  да  бъдат  изпратени  офертите/
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Основна дейност
Вода

I.2)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

I.3)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя
“Доставка  на  3  броя  нови  комбинирани  багератоварачи,  един  брой  минибагер,  2
камиона с товароносимост до 10 тона,  товарен миниван, пътнически минибус до14
места при условията на финансов лизинг”

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Лизинг  
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката
или място на предоставяне на услугите: 

II.1.2)
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Централен гараж на Възложителя в гр. Благоевград 
Код NUTS: BG413
Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка  на  3  броя  нови  комбинирани  багератоварачи,  един  брой  минибагер,  2
камиона с товароносимост до 10 тона,  товарен миниван, пътнически минибус до14
места  при  условията  на  финансов  лизинг  за  нуждите  на  „Водоснабдяване  и
канализация“ ЕООД – Благоевград,  разделена на 3  (три)  обособени позиции,  както
следва: 1ва обособена позиция  Доставка на земекопна техника: Доставка на 3 броя
нови  комбинирани  колесни  багератоварачи  и  един  брой  минибагер  съгласно
приложената  техническа  спецификация.  2ра  обособена  позиция    Доставка  на
тежкитоварни  камиони:  Доставка  на  2  камиона  с  товароносимост  10  т  съгласно
приложената  техническа  спецификация.  3та  обособена  позиция    Доставка  на
моторни  превозни  средства:  Доставка  на  товарен  минибус  тип  Ван,  пътнически
минибус  с  14 места  съгласно приложената  техническа  спецификация. Офертите на
участниците следва да бъдат изготвени съгласно зададените параметри и изисквания
на  Възложителя  в  Tехническата  спецификация  от  документацията  за  участие  в
поръчката

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
66114000, 34140000, 43250000, 34114400, 34136100

Описание:
Услуги по финансов лизинг 
Тежкотоварни камиони 
Товарачни машини с челно товарене 
Микробуси 
Лекотоварни автомобили с каросерия тип "фургон" 

ІІ.1.6)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позицииII.1.8)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
Информация относно вариантитеII.1.9)
Ще бъдат приемани варианти
НЕ
Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
Доставка  на  3  броя  нови  комбинирани  багератоварачи,  един  брой  минибагер,  2
камиона с товароносимост до 10 тона,  товарен миниван, пътнически минибус до14
места  при  условията  на  финансов  лизинг  за  нуждите  на  „Водоснабдяване  и
канализация“ ЕООД – Благоевград,  разделена на 3  (три)  обособени позиции,  както
следва: 1ва обособена позиция  Доставка на земекопна техника: Доставка на 3 броя

ІІ.2.1)



РАЗДЕЛ  ІІI:  ПРАВНА,  ИКОНОМИЧЕСКА,  ФИНАНСОВА  И  ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

нови  комбинирани  колесни  багератоварачи  и  един  брой  минибагер  съгласно
приложената техническа спецификация. Прогнозна стойност за позицията  377 900
лв  2ра  обособена  позиция    Доставка  на  тежкитоварни  камиони:  Доставка  на  2
камиона  с  товароносимост  10  т  съгласно  приложената  техническа  спецификация.
Прогнозна стойност за позицията  254 200 лв 3та обособена позиция  Доставка на
моторни  превозни  средства:  Доставка  на  товарен  минибус  тип  Ван,  пътнически
минибус  с  14  места  съгласно  приложената  техническа  спецификация.  Прогнозна
стойност за позицията  107 900 лв Всички посочени по – горе стойности са без ДДС
и без лизингово оскъпяване.
Стойност, без да се включва ДДС
801967 BGN
Информация относно опциитеII.2.2)
Опции
НЕ
Информация относно подновяваниятаII.2.3)
Тази поръчка подлежи на подновяване
НЕ
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеІІ.3)
Продължителност в дни
90

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Участниците  представят  гаранция  за  участие  в  процедурата,  а  определеният  за
изпълнител  представя  гаранция  за  изпълнение  при  подписването  на  договора.
Гаранциите могат да се представят като парични суми, внесени по банковата сметка
на  „ВиК” ЕООД    Благоевград: BG70BUIB78371004055507; BIC: BUIB BG SF при
„Сибанк”  ЕАД    клон  Благоевград  или  представени  под  формата  на  безусловна  и
неотменима  банкова  гаранция  в  полза  на  „ВиК  ЕООД    Благоевград,  покриваща
срока  на  валидност  на  офертата  от  150  календарни  дни,  като  участниците  или
определеният  изпълнител  избират  сами  формата  на  гаранцията.  Условията  и
сроковете  за  задържане  или  освобождаване  на  гаранциите  за  участие  са  съгласно
ЗОП,  а  за  задържане  или  освобождаване  на  гаранциите  за  изпълнение  са  съгласно
посоченото  в  проектодоговора  от  документацията  за  участие.  Вид  и  размер  на
гаранциите:  В  случай,  че  участник/ци  представя/т  оферта  за  изпълнение  на  цялата
обществена  поръчка,  гаранцията  за  участие  е  равна  на  сбора  от  гаранциите  за
участие по обособени позиции и е в размер на 7400 лв., а гаранцията за изпълнение е
равна  на  сбора  от  гаранциите  за  изпълнение  по  всички  обособени  позиции  и  е  в

ІІІ.1.1)



размер  на  3  %  от  стойността  на  договора  без  ДДС.  В  случай,  че  участник/ци
представя/т  оферта  за  изпълнение  на  една  или  няколко  от  обособените  позиции,
размерът на съответните гаранция за участие е както следва: за обособена позиция 1
–  3779(три  хиляди  седемстотин  седемдесет  и  девет)  лв.;  за  обособена  позиция  2  –
2542  (две хиляди петстотин четиридесет и два) лв.;  за обособена позиция 3 – 1079
(хиляда и седемдесет и девет) лв. При освобождаване на гаранциите Възложителят
не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Изплащането на машините – предмет на обществената поръчка ще се осъществи по
погасителен план, на вноски за срок от 5 години, съгласно Ценовото предложение на
определения  за  изпълнител.  Авансовата  (първоначална)  вноска,  предложена  от
участниците  да  бъде  не  повисока  от  10%  от  стойността  на  машините  преди
лизинговото  оскъпяване.  На  лизинг  се  разплаща  и  стойността  на  ДДС.  Срок  на
лизингово плащане  60 месеца. Всички плащания се извършват е лева, по банков път
по  сметка  на  Изпълнителя  срещу  издадена  фактура,  съгласно  погасителен  план  за
финансов лизинг на машините от Ценовата оферта на Изпълнителя.

ІІІ.1.2)

Други особени условияІІІ.1.4)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
ДА
Описание на особените условия
Възложителят  отстранява  от  участие  в  процедурата  участник:  1.  който  не  е
представил  някой  от  необходимите  документи  съгласно  чл.  56  от  ЗОП  и
изискванията на настоящата поръчка; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл.
47,  ал.  1  и  ал.  5  от  ЗОП;  3.  който  е  представил  оферта,  която  е  непълна  или  не
отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 4. който е представил
оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57,  ал. 2 от ЗОП; 5.  за  когото по
реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за
доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;
Условия за участиеІІІ.2)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във
връзка с вписването в професионални или търговски регистри

ІІІ.2.1)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията
В  процедурата  за  възлагане  на  обществената  поръчка  може  да  участва  всяко
българско  или  чуждестрано  физическо  или  юридическо  лице,  както  и  техните
обединения,  което  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,
както и на изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, б.ад, т.2, 3 и 4 от ЗОП и чл. 47, ал.5 от
ЗОП. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика,  както  следва:  І.  Плик  №   1,  с  надпис  „Документи  за  подбор”,  в  който  се



поставят  следните  документи  и  информация,  изискани  от  Възложителя  съгласно
чл.56, ал.1, т.1, 2, 5, 6, 8, 1214 от ЗОП:1) Списък на документите и информацията,
съдържащи  се  в  офертата,  подписан  от  участника;2)  Представяне  на  участника  по
образец  Приложение № 1 от документацията за участие; 3) Декларация по чл. 47,
ал. 9 от ЗОП  Приложение № 2 от документацията за участие;3.1.) При участници
обединения, които не са регистрирани като юридическо лице – документ, подписан
от  лицата  в  обединението,  в  който  задължително  се  посочва  представляващият.
Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице
преди подаването на Офертата, то следва да представи нотариално заверен договор
за създаването си, в който следва ясно да е посочено: вида на дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението, дела им, а също и лицето, което представлява
обединението. 4) Декларация за участие на подизпълнител по образец  Приложение
№   3  от  документацията  за  участие.  В  случай,  че  участникът  няма  да  ползва
подизпълнител,  декларацията  задължително  се  подава,  като  това  обстоятелство  се
отбелязва  в  самата  декларация;4.1)  Декларация  за  съгласие  на  подизпълнител  по
образец    Приложение  №   4  от  документацията  за  участие.  Декларацията  се
представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва
от  подизпълнителя.  В  случай  на  участие  на  подизпълнители,  същите  представят
декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал1 и ал.5 от
ЗОП.5)  Декларация  за  липса  на  свързаност  с  друг  участник  или  кандидат  в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8,
т.  2  от ЗОП   Приложение № 5 от документацията  за  участие.  6) Доказателства  за
икономическото и финансовото състояние, съгласно чл. 50 от ЗОП не се изискват.7)
Доказателства  за  техническите  възможности  и/или  квалификация  на  участника,
съгласно  чл.  51  от  ЗОП,  посочени  в  Раздел  III.,  т.2.3.  от  настоящото  обявление.8)
Подписан  и  подпечатан  проект  на  договор  по  образец    Приложение  № 7  от
документацията  за  участие;9)  Декларация  за  приемане  условията  в  проекта  на
договора по образец  Приложение № 8 от документацията за участие; ІІ. Плик № 2,
с  надпис  „Предложение  за  изпълнение  на  поръчката”,  в  който  се  поставя
техническото  предложение,  и  ако  е  приложимо  декларацията  по  чл.  33,  ал.  4  от
ЗОП:1)  Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  по  образец  –
Приложение  № 10  от  документацията  за  участие,  в  зависимост  от  обособената
позиция,  за  която  участникът  кандидатства.  Участникът  следва  да  попълни  и
приложи  в Плик №2  съответното Приложение №10  (10.1,  10.2,  10.3  )  за  всяка  от
обособените позиции,  за които кандидатства.  ІІІ. Плик № 3,  с надпис „Предлагана
цена”, и обозначение на обособената позиция, за която се отнася, в който се поставят
документите  по  чл.  56,  ал.  1,  т.  10    съдържащ: Ценово предложение по  образец  –
Приложение  №   11  от  документацията  за  участие,  в  зависимост  от  обособената
позиция,  за  която  се  кандидатства  –  попълнено,  подписано  и  подпечатано  от



участника.  За  всяка  обособена  позиция,  съответното  Ценово  предложение
(Приложение №11.1, 11.2, 11.3) се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагана цена” и обозначение на обособената позиция, за която се отнася.
Извън  плика  с  надпис  „Предлагана  цена”  не  трябва  да  е  посочена  никаква
информация  относно цената.Участниците  са  длъжни да представят и  всички други
документи, посочени в документацията за участие.
Икономически и финансови възможностиІІІ.2.2)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията
Възложителят не поставя минимални изисквания към икономическото и финансово
състояние на участниците и не изисква представяне на документи и информация.
Технически възможностиІІІ.2.3)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
Доказателства  за  техническите  възможности  и/или  квалификация  на  участника,
съгласно  чл.  51,  ал.  1,  т.  1,  5,  6  и  13  от  ЗОП:  7.1.  Списък  на  доставките/услугите,
които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
датите  и  получателите,  заедно  с  доказателства  за  извършената  доставка  
Приложение № 6 от документацията за участие; 7.1.1. Доказателства за извършената
доставка/услуга  се  представят  под  формата  на  удостоверения  за  извършените
доставки/услуги, издадени от получателя или от компетентен орган (съдържащо дата
и подпис на издателя и данни за контакт), или чрез посочване на публичен регистър,
в който е публикувана информация за доставката или услугата; 7.2. Оторизационен
документ от производителя (за участници, които не са производители на машините,
предмет на поръчката), със срок на валидност не пократък от срока на действие на
договора за изпълнение на обществената поръчка; 7.3. Изисквания към подлежащата
на доставка техника: •Машините трябва да се доставят в рамките на предложения с
офертата на участника срок, но не подълъг от 90 дни след заявка на възложителя.
•Машините  да  бъдат  нови  и  неупотребявани;  да  са  доставени  във  вид,  готов  за
използване  –  напълно  комплектовани  и  тествани  с  гаранция  и  доказан  произход;
•Машините трябва да отговарят на изискванията и параметрите, подробно описани в
техническата спецификация за всяка една от обособените позиции в документацията
за участие. •Да се осигури сервизно гаранционно обслужване на доставените машини
за срок не пократък от 24 месеца или 100 000км за автомобилната техника; за багер
товарачите и мини багера – не по – кратък от 12 месеца или 1500 моточаса.  •Да се
осигури извънгаранционно обслужване, включително доставка на резервни части, на
машините  за срок не пократък от 10 години.  •Участникът да осигури обучение на
персонала на възложителя, свързано с експлоатацията на доставените машини. • Да
се  предостави  ръководство  за  експлоатация  на  машините  на  български  език.  •При



РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

доставката  изпълнителя  да  представи  сертификат  за  типово  одобрение  за
предлаганите двигатели (машини) на територията на ЕС. •Участникът да декларира,
че  доставката на машините ще бъде придружена  със  сертификат  за  съответствие  с
европейските  стандарти,  издаден  от  оторизирани  организации.  •Офертата  на
участника трябва да  съдържа ясна и изчерпателна информация  за  съответствието с
техническите и функционални изисквания на възложителя; •Участникът да приложи
списък с адреси и телефонни номера на сервизна мрежа, оторизирана за извършване
на  гаранционно  обслужване  на машините  –  предмет  на  обществената  поръчка.  •За
изпълнение  на  доставката  на  стоките,  гаранционното  и  извънгаранционното
обслужване  производителят,  участникът  или  неговия  подизпълнител  /ако  вида  на
работите,  които  последния  ще  изпълнява  в  поръчката  е  свързан  с  доставката  на
стоките и/или гаранционното и/или извънгаранционно обслужване/ да имат внедрена
система  за  управление  на  качеството  ISO  9001:2008  (или  еквивалентни).
•Рекламации  за  качеството  на  доставените  машини  могат  да  бъдат  предявени  от
възложителя пред изпълнителя преди изтичане на съответните гаранционни срокове,
като  същите  се  установят  с  констативен  протокол,  подписан  от  представители  на
двете страни. •В случай, че се установят скрити недостатъци, за които изпълнителят
е  бил  уведомен  в  рамките  на  гаранционния  срок,  той  е  длъжен  да  отстрани  или
замени  некачествените  компоненти  с  нови  или  със  същите  с  подобри
характеристики,  ако  недостатъкът  ги  прави  негодни  за  използване  по
предназначение.  Всички  разходи  по  замяната  са  за  сметка  на  изпълнителя.  •Да  се
осигури оборотна машина при ремонт на доставените над 72 часа.
Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)
Информация относно определена професияІІІ.3.1)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически найизгодна оферта с оглед на:

ІV.2.1)

Посочените подолу критерии:
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансовава оценка; тежест: 50
Информация относно електронен търгІV.2.2)
Ще се използва електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
Предишни публикации относно същата поръчкаІV.3.2)



РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ДА

Периодично индикативно обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 029  049615 от 11.02.2015 г. 
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.06.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи
НЕ
Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
01.06.2015 г.  Час: 16:00

ІV.3.4)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
Официален/ни език/езици на ЕС:

IV.3.5)

BG
 
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертатаIV.3.6)
Продължителност в дни
150
Условия за отваряне на офертитеIV.3.7)
Дата: 03.06.2015 г.  Час: 10:00
Място
Административната сграда на дружеството, гр. Благоевград, ул."Антон Чехов" №3,
Заседателна зала.
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето  на  офертите  е  публично  и  на  него  могат  да  присъстват  участниците  в
процедурата  или  техни  упълномощени  представители,  както  и  представители  на
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим
за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка
НЕ
Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
Допълнителна информация
Адрес на електронното досие на поръчката в Профила на купувача на възложителя :
http://vikblg.com/information/openproceedures/view/75  Възложителят  предоставя
пълен  безплатен  достъп  по  електронен  път  до  документацията  за  участие  в

VI.3)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на земекопна
техника
Кратко описание
Доставка  на  3  броя  нови  комбинирани  колесни  багератоварачи  и  един  брой
минибагер съгласно приложената техническа спецификация.

Общ терминологичен речник (CPV)
43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене 

Количество или обем
3 броя нови комбинирани колесни багератоварачи и един брой минибагер

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
409560 BGN

процедурата,  като  я  публикува  своя  "Профил  на  купувача",  раздел  "Открити
процедури"  , към електронното досие на поръчката  . Чрез Профила си на купувача
възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснение по документацията за
участие (ако има такива), като ги публикува към електронното досие на поръчката.
Не  покъсно  от  два  работни  дни  преди  датата  на  отваряне  на  ценовите  оферти,
комисията  обявява  датата,  часа  и  мястото  на  отварянето  им  чрез  съобщение  в
профила си на купувача, към електронното досие на поръчката. Възложителят ползва
съкратения срок от 28 дни по чл.64, ал.3 от ЗОП.
Процедури по обжалванеVI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление
21.04.2015 г. 

VI.5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за4)

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')


Продължителност в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на
тежкитоварни камиони
Кратко описание
Доставка  на  2  камиона  с  товароносимост  10  т  съгласно  приложената  техническа
спецификация

Общ терминологичен речник (CPV)
34140000

Описание:

Тежкотоварни камиони 

Количество или обем
2 камиона с товароносимост 10 т

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
275476 BGN

Продължителност в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на моторни
превозни средства
Кратко описание
Доставка  на  товарен  минибус  тип  Ван,  пътнически  минибус  с  14  места  съгласно
приложената техническа спецификация

Общ терминологичен речник (CPV)
34114400, 34136100

Описание:

Микробуси 
Лекотоварни автомобили с каросерия тип "фургон" 

Количество или обем
Доставка на товарен минибус тип Ван, пътнически минибус с 14 места

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
116931 BGN

Продължителност в дни 90

начало/завършване

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване

4)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване

4)


