
ц э60

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул, Леге 4

е mail| рК@аQдЬq , aoo(aaoD.bo
интернет адрес: htto://WWW,a9p-ф

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ, IIA ПРОЦLД}.РЛ

!11poetcг па решеrtltе
ffi Pctttettlle за пl,блпк_r,ваве

IIН на регllgграцпонпата форпrа <rT ССИ

ДЕ,JIОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна rlнФорпrацrrя
Ilар,lлла па в,ьзложtrтеля: оо75В
Полелеппе:
IIзхоllяUl }IoNlep: 568 от дата oz/o5/zor7
I(a]i,,Ieп,Iap на възложителя:
i. в а лI.]фиi{ацrlонна c]{cTel,{a с предмет ,,Дсставката ца ,ipaHI,]1le]!H14 проду!{l,il :]а
IlrтлI]те на ,,БрrIкел" ЕАД" - реф. N' KC 01/2017I.

Р:\l}Щ[,JI I : ВЪЗЛОЖИТЕЛ
!lIr блrrчен

I.1) HaIt[lcHoBaнIic tt
(Jq)lIцlIiLпIlo пilппlеl]овапIlе:
Ff,].Iр] ел Едд

НацrIоItfullен pel истрационеп попjер:
,L2з5264 94

lIоцепски адрес:
I,I!rън града

ГIощенскtt код:
62ва

Ллце за контакт:
Ь р а сLlмира Димитрова

Телефон:
0418 62з9з

Електронна поца:
markettt,rikel-bg. соm

-S-ref-kS-01-2017

Осповеп адрес (URL):
http: / / l,vww , brikel-bg. соm

^лрес 
]Ia профила на купувача (URL):

i-rttp : / /www. bri ke1 bq, com/bg,/about uS/buyer-prof i 1е /qUa Ia f i cat 1оп
SyStems/l5B-doStavkata-na-hraniteLni-prodцkti-Za-nuzhdj.te па brj ke.l -ead

I.2) ВIrл на аъзложIlтеJrя
(попr,лва се от пJ,блпчен възложитеlt)

! NlttltпcTepcTBo rIлrt /,lр_чг държаl]ен органt !Пl,блlrчпtlправна орIанлзацIIя
I]IaJIlоtlIIтелпо технII регпонil,rltlи плп пlестнп
подразделенпя

!Hatlttoltallпa аге н tllrя/служба !Европеiiска trнстпт,чция/агенцIlя илп

!Реглопалеlr плIl пlестен орган

I.;з) Осповна дейяост
(trоп,ьлва сс от публпчен възложптел)
! Об rrlecTBeHrl 1,слугrl ! I1астанлване/жrIлItщно строIlтелстRо п пlеста

за огллх lI KvJI],\l)a

!Оrбраlrа ! Соцllirпна закрI.1па

!Обшtествен рел rt спIтрност !Отдrrх, кtитt,ра II веропзповеданtlе

\ tlII p|T ]A]i]r7].JQl)bj5(ъ,j6.3ý.ccb]ab

0 41в 62з9з



IIкоIIопIlIческп II d)иFlансовл леI"Iнос1 It

I.4) OcrroBнa дейпост
IIIопъл}rа се от секторен възложtrтел)

! l'аз lr тoпllrlrtIta енерt,пя

fi Елсll,гроенергrrя

П IJоltосttабдrIване

!Пощенскtr ус.путrt

!Експлоатачlrя fl а Iеогра4)ска обJIаст

ПДруга дейност,

РА3ДЕЛ II: ОТКРИВАIIЕ
!Отrtllппапr IIl)оцед)l)а

!зl вr,злаl апе tra обществена порr,чка

!за сlrпкl.tпаltс tla рап!ково спораз\ п]etIrle

!за сr,здаваtrе яадlrlIаNItlчна cllcTeNla за покупки

!lcrrHKr рс за проект

ffi Създавапt квrultttDпкацrrонна сисt,епtа

IIорr.чка,га е в областпте отбрана tt сиryрност

ITI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попт,лва сс от celtTopeH възложител)
ПЧJl. lз2 о,г ЗОII
lttл, 18, ш. 1,I,. 7 въts rrp. с ап. б от 3OI1

ПLIл, lзВ, ап, t, т. [.,,] от ЗОП

]l!'ll\1l ll' lll,'lU .' ",,

/Ia П IIе х

ПtLц 1:]В, ал. 1 вьп вр, с чJt,79, ал r.,г. Г,,.l от i-}OlI

II. r) Ilид на пDоцедlтата
(поrt ьлва се от п\,блrt.tен възложllтел)

!0гKllrtTtr tllrочедl,ра

!ОграtIltчеttа прошедl,ра

!Със,r,езате-,ttла процедJта с /lоl,оваряне

!Със,r езателсtl дпалсlг
! IIарl r lьорс,гво за пноt]ацI,1ll

!,/{оговарянс без rtрсдварtттелво обянянлtзе

! I{oHro рс за проект

!Ilr,блtrчпо състезанrtе
ппuяксl.rtогопаLlяltе
(ttоItь,ппа се от ceK,topeH възлоlкптел)

!О r tlpttTa Ill)оцед\,ра

П О1,I)ан!IчсlIа проце,ц},ра

Щ/|оговLrряпе с гrрелварптелtIа покаIlа за }чtlсгпе
!С,ьстсзаr е,пен дttалог
! Партrr bollcTBo за инова]lrtl]t

!Логtrваlrяне без tIредварrtтелна покана за ]]tIac,Ille

! l(clrr Kr,llc за Ll1loeKT

! IIr блtt.rно с,l,с,гезатtпе
ПlIuяко договаDяне

(зil l!1,злагаllе на обIItестRена поръчка в областIlте отбрitI!а II сIIг}рtlос-г)

!Or 1lанttчеrtа проrrелrllа

ПJI,,r,,r,п L,л rre с ttr 6, ttlKr trl нс н it обя влсt,tlе зl ttoIr b,tr,t

! С t,с,тезrr,ге-, t ett дItа-ltо г

П/[огоплllл tte без пl блltк1 вагrе на обяlrJщ!]!!jq ]19.рэ:Iд_

(tttrrrr,лпа сс от пl'блII.|ен Dъзло2riител)
Чr]. 7l], ал. 1 от ЗОП
ЧJI. 7з, ал, 2, т. 1, б. [.,,] от ЗОП

7з, trп, 2, 1, 2 от ЗОП
, 1В. aLп, 1, т,7 във вр, с ал. б от ЗОП
, 79.,Lп, 1, т. Г. ,l от 3oll
, 18, аJL 1, т. 11 в ьв вр, с aLrI. 8 от 3ОП

Чл. 1В, a]I t,т, 12о,гЗОIl
L[л, 1В2. ал. 1 във вр. с чл. 79, ал, r, т. [..,] от ЗОП
LLп, 182. aJl. r, т, Г.,,l от ЗоП

Чл. r8. ал, t. т, rr Br,B вр. с ал, В от ЗОП

\ |||| !|l]ý]r ]l?] ].0b.lioi vjcýý.c.t]ra]



Пч,п.
tLц

18, iLп. 1, т, 12 от зо

PI ]'lEIlIIl] l \ оl гl'lТ0 \lIl- || \ l ll'()|lt-л\ Р \ lie,с,lя 6|

182, аJL 1, т. [,..] от ЗО1I
lBz, a,rr. t във вр, с чл,79, ал, 1, т, от ЗоIl
14r, aJi, r от ЗОIl

aJi.4I!,I]B с чл, 1 aul. 1 Il чJI. а_q. 1 от ЗОII

поръчкА

I\'.2) Обсl(r ца поръчIiата
СтроIt,гслсr во

о c,l,i]l] I{ I I

I\Iil) OrrrlcaHIIe IIа предпIета на поръчката (естесгво II колIIчестRо на строIlтелllrI
1lаботll, д<rставк!I IlлII \,сл}-гII IIлII указване на потребяостrl tr rrзltсrгплнrrrr)
Ксrгато ocHoBll llлт предNrет съд,ьря(а допълнител пи п peдDleltt, те r рлбва да б 'I, onrr"n,r,, ,I, n,ГI.елtrIет на кв алL]ф14кацllонн а т а сrlстема ((С) за подбор на l]ToilatlarI,]
a,чО-дкт],! е ,,ДоСтавката на храцl]телни продукти за нуждLlте на,,Б икел''i]ЛД", подробно описанИ в спецификацИя, неразделна L]acT от настояшата
до Killne нт ация . Предме тът на системата е разделен на 8 (осем) обособени
пс,]i,Iц],!I], както следва:
СrП lф 1: "ДоСтавка ца мляко и млечни продукти'';
оп N, 2: "Доставка на пилешко А,lесо, пилешки продуктI,I 1,.I яйца'' ;ОП li! З: ",Щоставка на хляб'';
ОП Ш' 4: "Доставка на рI4ба и рибни продукти''.
оп п! 5: "Доставка на месо/ месни продукти и колС-rаaI,]''
L)П N' 6: "Доставка на консервИ и другИ хранителнИ продУктL.1''()п N! '7: "Доставка на бакалски стоки, подправки и др:чг]4 хранителни
продукт1,1 "
OI] п' 8: "Доставка на плодове и зеленччIlи''
Е завlIсиr,]ост от конкретните нутди, ще с,о обqв соо конкр,дтна оощ,-ственапоръчка. Честотата на поръчките ще се определя от възнrIкналатанеобходимост от доставка на пранителни продукти кьм датата наl]TapTrlpaHe на поръчката

П'.6) Разлсллrlе на обособснlt rrrr:rlrt(tIlI
IIасголLцаr,а порl,чка е раз/lелена lla (lбособенlt позццпrt
l\'Io t ltBtt за неD.ьзпIожlIостта зiI разделя}tе IIа поръчката на обособенtl lrозпцпп

лаХ нсП
(к<lгitто с прl lllorlitt lrо):

(rrсrп,ьлпа се прIl DъзлагаtIе на обп{естDенrI поръчI(Il l, областrrте отбl)аrlа rr crrцprttrcT)ПtIл 16о oI ЗОП
Ч,п, r(lз, a"lt, r от ЗОП
ЧJr. 164, ал, t, т, l..,l от 3ОП

П/.1) I-Iа!lмеповаппе
,.Лоaтавката на хранителнrl
],.. 01/20l7

продуктИ за нуждите на ,,Брике_гi'' ЕдД''- реф п,

I\r.4) Обществената поръчка съдър)+iа ll3llcKвaHltлt свързанIt с ()пatзванс даП неЕ
liprr,гcprrrrTe, сltързанII с опазRане ца околяата срела прIrсъстват D:бlхlii)
l ехIlIIчсска,га сIlсlIrr(lrlкацItл (брой 

)

( брой )

(броli )

( броI; )

Kpll,t eplltI te за полбор

II()l(азilтслll'ге за ol1eHKa на o(tepTIlTe

IIзIIcIil]ilIII!я га прl1 пзlгьJIнеI]Itс на /lоговора (K,,titr зll в проекта lla oбItLrl

I\r.5) Ип4)ороtацlIя относно средства от Е,вропеr-rскIIя съюз
Обrцесгвенага поръчка е във l]ръзка с TtpoeKT и/rЙlr проr.рапrа, ФIIнансIIраiI/а с,ьс /IаП неХcl)e/tcI п ог сl}ропеilскlrте с}ондове l.t програпlи
II71cIt tlI tlкаlllrя па проекта:

\ тпl Ir]ý]r ]i7]_]9(rb ir(ra_rбdýs..Pbl1l)



РГlIIГlПlГ ]\ (JttРllП \lIГ ТТ\ ПГ(ЛlF,Ц\ Г \ lпеD.,п r,l

Пr-7) Прогнозна стойност на поръчI(ата
(\oiillcltlз,. без /(а се вклIо.IваДДС: 2000000 I:ia.rlr га; ]] aj [l

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделнrt процедlрIr: Да П Не 8
ОбпIа cтor"fHocT rra поръчката, част от която
c,юii I IocT, без да се вкJIю.Iва ДДСi

се възлата с HacTOrIIl(aTa пр()I(елl,ра:
I]a]l \ Ia: BCt]

С'I!ltсък на останil,,Iите процед\,рп с кратко оплсаlJrlе Ila технIlя предпIет:

рАз V: МоТИВИ
\r.r) NloTIrRrr за trзбора на прtlцедlра (когато е прlrложllлtо)
(l{Palrto olLIcarlпe rra фактttческпr,е обстоятелства, коltго об\,сJlавя], lIзбора lta cT!o,I,1lelIialil
пllоttелr 1lа)

\i.2) JIlrца, до Kolrтo се Ilзпраща поканата за участIIе в проrцел}ра rra догоI!аlrrlrrе без
прелпарltтелно обявленItе, договаряне без предварrrтелпа покана за Jniacтlte)
логоваряне без пl,блlrкlтане на обявление за поръчr(а, пряr(о договаряrrе (коrаr,о е
rrllrrлоrкrrпrо)

\r.з) Настоящата процедr'ра е свързана с прел\одпа процед]ра за Dъзлагане па
обществепа поръчка IlлI] конк}рс за проект, която е (когато е прrrло;кrrпlо):
от Kprlт а с решение N' от ла 1а дд/п,t",t/гlгг
!]i,блt{кувана в РегJ4стъра на обществените поръчки под уникален ll'

(nnnnn-yyyy-r<xxx )

\r.4) f{tlrrт,-пrrrrтелrrата доставка/повтоlrната 1,с,,rуга lrлrr стlrоrrтелство е (погато е
прlt-цо?кrrпIо)
C,t,o iiпoc-I,, без да се вк,пкl.tва ДДС: B.UIvl,a: tj all J

ffi обяв_lIеtttrето за оповестяваIlе откривапето tlа пl)оцед!.pа

l,лз YII : ДОПЪ-,-IНиТЕ"/IнА IIнФО
VIl.r),/(опr,;rнrrтелна rrнфорпrацrrrr (когато с пprr-lo'*trrlro)

\III.2) ОDган, който отговаря за процедл]ите по обжалвапе
()dлIцI!апно наипIенование
I.]]a,.1,1J,,l a I,I я :]а защLlI а на конкуренцrlята
IIаI(IIо}!iLпен I]дентlI(t)IIкацliопен N9 (EI,II()

Пощенски адрес
a],_rл. BJ4 т оша 18
Град
aофI,] я

lIoцeHcKrr кол
1000

Държава
Републ],Ir(а

\ ТТТТ пrL].]3,]5-]57]-l9l)b{5ofu ]6с3ясссьjаЬ



Ьългарrlя
ТелефоЕ
02 9в84070

19{рес за електронна поща
.рaаdmlпlЗсрс. bg

Факс
02 9807з15

lIHTepHeT адрес (URL):
hLl_p: / /l,]l.iw. срс . bq
\rII.з) ПодаЕане па яtалбrr
Точна пнфорпrацttя относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалбп:
aъгласно правилата на тл. 2-'7 от ЗОП (чл . 196 и спедваш],11е от ЗОП )

РА3ЩЕJI VIII: ВЪЗЛОЖИТЕJI
\rIII.1) Tpllтe имена: (Подпrrс)
яL]] I п1,]н Павлов пав_пов

YIII.2) Длъя(ност:
]]зalъл ltI,I т еле н

\ l ll l li)li ls]5.:5]:..lt)l)-х5Oа.]6сзвсса]]аь



\и %/
J\п \ Illф п\ \llll()lll|\ ( lK ll \l\ l.{)\l\тт\тllтт\(Il\lJтlп!l!,яl]

квАлиФикАIIионIIА систЕмА _ ком}тLАлни услуI,Il
Директива 2о14/25/ЕС

IIастоящото обявленпе е покана за }LIacтIle в състезателна процедурil
Запнтересованпте операторп трябва да изtlскат възложlIтелят да бъде квaйпфпцпран съгласно
кваttttфtIкацlrопната систеNlа. Поръ.Iката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покава за
\,чilс,гrIе в състезателна процедура_

!llpoel<T на обявлепt.tе

ffi Обяв_ltелttе за пl,б;tttкl,ване

ПрIIт}.рriа къпr Офrlцrrалеrr вестпrrк на EBporreiicKrrrr ст,rоз

I,I ttфорлтация rt онлайн форлtlллрtl : lrttрllsлцарlеd.еrцщ

п

РлЗilЕЛ I: ВЪЗЛоЖИТЕJl
I.1) IIаIIлtенование tl адресt{ r (пrоля, посочете rtcl{чl(rl Rъзложtlтелll, I(oIlTO отговарят за
проrlелr,ратл)
Офrtцtrмно напменование:
Брикел ЕlfД

Н!rцпоttален регпстрацпоttен нопrер: 2

12з526494
Поtценскrt адрес:
I,1зв,ьЕl гра да
Град:
Г,ь_п,ьбово

кол NUTS:
вGз4 4

ПоUlенска кодi
628()

Държава:
BG

JILlце за контактi
F:р а cLlМrlpa Димитрова

Телефоя:
+з59 ,1 ].862з9з

Електропна поща:
mа r ke-L LG ЬI i ke1 -bq. соm

Факс:
+з5 9 41в62з9з

lIHTepHeT адрес/и
Основен адрес (URL):
,! l,.] \'.l . bri ke l -bg . с оm

Алрес па профила на купувача (URL):
http: / /w\,.]!./. Ьr 1ke f -bg. соm/Ь,g,/аЬочt-чs /Ьц уе r-рr: о f ile/qua 1j f 1са t i оп-
SySteцS/l5B-doStavkata-na-hranltelni-pradukta-za-nuZhdite-na-brikel-ead
-s-ref-kS-01-20179
I.z) Съвirrестно възлагане
! IIоръчtсата обхваща сьвпlестно възлагане

В c,пr'.Iaii Ita сLвпlестно вl,з]lагане, обхваulаIцо различни държавп прпло)кIlirlоIо наttлонalпtiо
зj1I{оно/lа,гецс,l,во t] сферагir нп обше(твенlIтр поръчкIli

flПсrрr,чкаr,а се възJIага от центрal,lен opt,aH за lltrкуlIки

I.з) Копt!,пикацrtя
!Докl'пtеятацrlята за обtцествената поръчка е достъпна за неогl)аппче|l tt лr,леп прлlс безплатен

71ocTr,rr rttr: (UR[) 1З

!,Цостr,път ло локупrеЕтацпята за обцествената поръчка е огранRчен, ДоIt,ьлllп гелIlit IIriфор[lацпл
i\Iоже да се полгIIl на: (URL) 1З

lIoп,lrlItlI],eJtцa пllфор[rацlIл пlоже да бъде пол\,чепа о,г

ffi Горепосо.tеното/lt ге лrясто/пtеста за контакт
Пдр]. пдр"", (пrоля, тtосочете друг адрес)
Офертпте плп заявленпята за участпе трябва да бъдат пзпратенлl
! електрtrrrно посредсl,воп1: (URL)
Щ гоllепосочено,го/п l е пtясто/пtеста за контакт
!ло следнrtя адрес: (пtоля, посочете друr адрес)
|__l Елекl'роtrttата ко]!tунtlкацпя изLlсква използваIlе,го тIa средст,]а rr l cTpniicl па. Kllll lo по прп lI цll п l]e

cit лостъпнII. ВъзIIожеп е пеограничеt1 lI пълен пряк безплатеп дос,гьtl tra: (Ulll)
I. (r) Оснrlпна деr"rност
! lI1lоltзво7lс t во, llpeнoc tI разпрелеJIенllе на газ ПЖеrIезопт,rrltt \clrr гlr

lI,1,(rп,пlIнна еIIергllя

Щ li.,l с кr,lltrчсска еперrtt л ! Градскtt lкелезоп,ьl н I l, ,I 
рал lBl iill l l,

Tpo;Ieiiбl'ctttt t l_rIrI автоб\.снIt \,сл\ гп
!,llобttв пir газ ллrt пес|lт ! l lprtcTaTtttпltrl t деi'tнос,ltI
! l Ipor чпанс tI добIlI] rIа въглпца IIлп другп lJIе r t tlrцrл леiirtостlr

,гвърлII горIll]а

\ll!l si]l]L 1]riý ]il'<.l|r..] .lr iбLl]



кв \,цll.DJlli \llll()l]l] \ ( lla IF\l \ l,()\l\ тт \ Il ll \ с ll l тт lпс.U,л 7)

II.1.1) Наипtенованrrе:
,,До.jтавката на iранйтелни продуктll за нуядjхте на ,,Брt4кел" ЕАД"

,2 кс а1/ 2aL1
l I. t. z) ocHcrBerr CP\I кlrл: 1 .a]a -alaa]

' 
[()lI l, ilIl l t I eJIel I cP\r Ko/t: 1 2

II.|.:l) llrI/l цчl поl)ъчIitl

l]ола осгi
t]

РАЗДЕJI II: ПРЕЩМЕТ

l1.2) Оп lrcfl н lle
lI.2.2) Допт-,tнrtтелнп cPv кодове 2

II.2.3) Място на rIзIIьlпенltе
( )cHoltHo пIяс,го на IIзIIъJIнение:
Ijpl rr.e II ЕАД
Kort NUTS:1 ВGзаа

lL2.4) ОпIIсанIIе ца обrr(ествецата поръчкаi
(естество lr количество на строllтелви работи, доставки иJIц усJlуги иJlIt указl]аtIе на поl,ребнос,гп и
rtзtrскванItя)
Предмет на кв алификационна т а система (КС) за подГfор на столансr.I1
с_чбекти е ,,Доставката на хранителни продукти за нуждите на ,,Брикел"
ЕДД", подробно описан]4 в специф]4кация, неразделна част от настоящата
док},I4ентация. Предметът на системата е разделен на В (осем) обссобенr1
позl]цrlи, както следв а :

ОП N' 1: "Доставка на мляко и х4печни продукти";
оП N! 2: "Доставка на пилешко l4eco, пилешки продуктI4 и яйца" ;

ОП N, З: "Доставка на хляб";
оП N! 4: "Доставка на риба и рибни продукти",
ОП li' 5: "Доставка на месо, месни продукти и колбасI4"
(_] ]'l tj' 6: "Доставка на консерви и други хранr,1телнr.1 продуктг1"
оП N' l: "Доставка на бакалски стоки, подправки и др)/ги >iранLlтелнI,1
продуктт.т "
оП I,I! 8: "ДостаЕка на плодове и зеленчуцtl ".
II.z.5) KlrrrTeprrrr за възлагане Е
Х I(llttTellIt tt,Te llo долr,

! I(plrleprrii за качество IIпtе: / Телtест: 1 2 2Е
! I(pIlrcplrii. сI]ързан с разходIl - llпtе: / I'ежест: r 2Е
Х lIctta - 'l'ciKccT: zr

! l|crlala нс с с,,]{Itнс, ]сният KpttTepttil зil ,Iъз.гIilгане ll llcllLll(ll l{рIl,геl)IIII са посочеIIlI cllNlo l.

llo]{l i\lентлцIIята на обществепата пор1,.Iка

II.2.t]) cporr на лericTBlre на квалrлфrrкацrlонната сrrстспrа
8I lnunrr,,n дп.п, oz.o5, zo r7 дл/ шIпl /ггt,t

l{paiirtn дата: oz,o5,zozo дд/лIпt/гггг
fl [Iсllгllitlrttчеrт срок на леl"Iстпие

! fIолttовя Barle rla квалис}rпtационната систепtа 2

IIеобхо:trtп,tlt форпlaulностI1 за оценлване лапII са сIlазеI]rt цзIlсквiIнllлтаi

II.2.13) Ип4)Qрпtаtцl.tя относяо средства от Европсr"tсl(Ilл съlOз П
Общсствената поръ(II(а е вьв вр,r,зка с проект tт/пли програпI.t. (|lltнaHcиtrlaIl/a сьс ДаП IIеХ
средстIlа о], Европеiiскля сыоз
I I,цсl l1 II(l)IlкацIlл IIа проекr,а:

\lllт r (l ].)ll rrýls ilr ý!l ь| llctledлbr
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РА3ДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВАИ
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ll[.r) Усл.rвIrя :la

III.1.5) Инфоргlацllл относно запазени поръчкlt 2

!11сlръ.rката е запазена за защrlтенII предприлтlIя il ltко]lопII1ческlI опердторII, IIасоrIенл I(ъпI
соцtIauiна II професпонална пнтеграцIIя ва лпца с 1,врепцаrIпя ltлtl лtlчlt п tlcllaBltocToiiHo
lIoJIoI{elllle

!IIзпълпението tia поръчката е ограtlичеtlо l] рапlкиl,е па програlllл за съз/]аваtIе на заIцlI1,еrIII

l)або,I,1llt пIec,Ia

III.1.9) ItвалIIфIIцирапе за сIIстемата (обобlцеrrrrс яа octlolltlllтe rcлotrlrrr rr пlетолr.r)
УсJlовпя, които трябва да бъдат пзпълненli от лI(онопl ически l е опера,горIl с огле/I IIа ,t,яхlIо го
KBitпttdlIlцtIDaHe: / МетодlI. сыласяо KolITo ще бъде провеtляваttсl всяl<о оттсзIr tc.ttoBttя: 1

iЗа Ilанд]lдilтпте не трлбва да са пiurttце
обстоя-I,е,ltствата по чл.54, ал.r от ЗОП, Кандпдат,
за Ko1,oтo са IIаJIице осIlоl]аlIrIя по чJI.54, ап.1 от
lJOlI. Ilпla IIраво /la предстаtsи доказателства, в
c,boTneтcTвlle с чл.56, ап,1, т.1, 2 Ir з о,г ЗОП, че е

IlPe/tIlplleJI ]\Iеркп, Kol],|,o rараfi TIrpaт неговата
l lil/(el{-/llloc], в ыIреки налпчпето Eia съответното
осповаIIпе за отстраIlяване,

I{аItлпдатrI] е декларпра], обс,i,ояl,еJIсгваl,а в
Е,ЕЛОП. Метод за доказванс на съответствI]ето е
описан в док\.NlеЕтацI]я,га.

IIе се доп!ска пряко IlлlI I(ocBeHo участrlе в
IlасгояlllаIа сIlстепlа ва llружес,lваrа,
peгIlcтpilpaIlII R iорпсдпкцпп с преференцtlа.rен
лаIlьtIеII режllпI II на сRързаtlllте с тях лlIца,
l]кJlючIIтелно 1I чрез грая{данско
lllrl,яtес,l во/коItсорцп\rпt в което Jlчас,гва
,rlр}жесгl}о, PeI пс,rрпра}lо в юрисликция с
прк|ереttцtttutеrl лаItъчен режrtпr, освеп прlI
IlaJIIltIIIe на lIзкпюченIIята по спlllсъла на rIл.4 от
:]акона за ltковопlIlческItте п фпнансовItте
о] lIоIllеIIllя с /1р\,жества, регllс,l рllраltи в
IорlIсдпкцпп с преференциален данъrIен рея(1I[1,
сI{,l,|)зilllll,ге с тяч лIlцl и r,exltltTe действиr,е,llltt
собствепIlцп.

I(андлда,гlIте предстаlJлтдекJIаl)аIlItя llo образеll tj

]loK_\ \Iel I l ilIlllя l а.

IIзIt ыIlteIltl обLцественll поръчки от каЕдIIдата
IIрсз lIосJlелнII,ге ],pIl годllнпJ счIlтано от датата яа
IIодававе на заявленпеl,о дос,гавки, tlден IичIlrl
tlлlI сходнlI с предNtе,га rra обособената поз1,1цllя
(OlI) с обспl наii-л.rалко както слелва:
.по оII Np l: "лос,гавка на NIJIяко li пlлечнIl
rtpcl,,tltcтtt" с обелl наil-пrапко- 5о ооо лева.
.по оII Ns 2i "Доставка па ппJIешко l,vleco,

lllt,lcluKll прод\кlll lt яiiuil" с обеrl Hnit rtалко t5
ооо лева,
.по ()lI Na з: "flocr,aBKa lta юtяб" с обепl Har"t-llzrпKo

1() ()(]о -лев1l.
.по Oll Nq 4: "/[оставка на рпба п рибни
ttlro71_t,K t tt" с обепt пай-пli!пко- 2ооо лева,
.по oll Ns 5: "f{ocTaBKa на пtесо, NlecfirI проl(}/кти It
ко.цбасп"с обепt r!аij-пIалко-15о ооо лева.
.llo оп Ns бi "доставка на консервп п другп
\lljlнIlll.,лнll пl)(}д},кт!l" с обе\! Hilii-\1ilлKo 2о оо0
jl е l]a
.rlcl ОП Ns 7:"flocTaBKa на бакaulски cтoKItJ
полпрпвкл п другп храttителпrt продуктл " с обепl
llаii-пIалко - 2о ооо лева.
.lrO ОП N9B: "flocTaBKa на плодове и зеленчуцll" с
обе\] лaii-\lajlKo - 1о ооо лева,

Съответствttето с крлтерIIя за подбор се,цоказва
със спlIсък tla дос],аRкIllе lIo чл.64. aULl,т,2 о,г
ЗОI].Кttпдrrдатлтс предстаRлт сIIIIс,ьк Ito образеl1 в

док}пIентацпята,

III.2.1) lIнФорлIаIцIIя относно определена професrrя (сапrо за поръчкrr за 1,c,rlTrr)
! I,1lrпълненпето на поръчката е огранпчено до определена про(Ьесltя

IIозоваване на пl)иложп]!tата закопова, ползаконоl]а IrлIl

III.z.z) Ус.rовrrя за ItзпъJlненlIе на

\ тпт ýlill]9ll oiis ]al\ ýIia bllrпcdcdбb]
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Прогнозн,.]те обеми на доставките| предмет на общественrlте поръчкI4, коI4то
це се реализ],rрат в рамките на настоящата Кс ще бъдат посочванr1 от
възлохtIтеля в поканите за представяне на оферти за всяка конкретна

III.2.3) ИпФорпtация отпосно персопала, KoI-iTo отгова я за Ilзпь,tIlенllето на
поръчl{ата
!Залъляtеппе за посочване па 1I[teI]aTa п професrrона,rните квалифttкацtltt на персонaLла, KoiiTo

Q,ггоI}аря за IIзIlълrIенIlе,го на

РАЗДЕJI rV: ПРОЩЕЩУРА

П/.r.6) ИпформацItл отпосIIо електроннrlл търг
! IЛ.,,п llзпоlrзна .лрктронен тъljг

П1.2.r) ПредIrшна публикацrrя относно тазII проt(ед]та 2

IIоIIер па облвленIIета в ОВ на ЕС: t]ППП/S ППtl-ПППППП
IIoIIep rrа облв,пеtIItето в РОП:[][] [][][][][l

IV.2.4) Е3lrци, на които могат да бъдат подаденrr офертите илп заяRлеялIята за }тIастие

маптиiiскл
HeпTcKrI
IIпдерландскII
Полскп

!Фрсrlсrсll
!X,bpBirrcKtI
!.IerItKlr
!IIIBe,,tcKrr

\Ц.2) Инфорпtаr(лrя отяосно слсктронното възлаIане
!II{е се прплага елек,гроtl!iо поръчRаяе

!IЩе се ttзползва електроl1Itо фактурuраtrе

\Ц.з) Допълнителна цнформация: 2

Заirнтер14сован]4те лица имат пълен достъп по електронер: път до
докуLlентацията за участие в "Профила ца купувачаl', ВсLlчки решения ,1

ра:]яснения към настоящата система ще бъдат публикуванLI в профила на
к:,/пувача.

по обжалване
\aI.4.1) Орrан, който отговаря за процед}lrцте по обжалване
ОсlrпцItмпо наимено]]ацие:
]i.оl"41,IсIIя за защllт а на конкуренцI]ята
ПоlцеIJскlt адрес:
a)yJl. BIi т оIUа I.], 1i]
Град:
СофI,1я

Телефон:
+з5 9 298840]0

Електропrtа поща:
cpr:a сlm i п Li срс . bg

Факс:
+з59 29вO7з15

1,IHTepHeT адрес (URL):
h] tp : /./1.]W1,.] . срс . l]g

\Ц.4.2) Орган, който отговаря за процед}ритс по пrедltацIlл 2
()(l)пцпапно наиNIеноваIlпе:

IIоцепскu адресi

Гралi Поrценскtt код: | Л,l.ржанlt:

Iелефоlt:

\ тlтт ý ( 1]o||lras ilrýrih]]]псdеdбlrl



E]IcKTpoHHa поща: Факс;

I I llr ellr re г аllрес (LJIlL):

\/[.4.з) Полаване на жалбц
'Го.lна пнd)оl)п{ацпя относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалбlt:
aъг,пасно правилата на гл.2l от ЗОП (чп. 196 l,1 следващrlте от l]ОП)

vI.4.4) Слу?r(ба, от l(оято пIо)ке да бъде пол}пiена IIяфорirtаr(lIя относно IIолаването на
,IiалбIl 2

ОФllцltално ваипrенованпе:
Брrlкел ЕАД
ПоLцеtIскп адрес:
I,I:]q,b11 грала
Градi
Гълъбово

телефон
+з5 9 41862з9з

Il-,лектронtlа поца:
Iiarket Gbrikel-bg, соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

ILHTcpHcT адрсс (URL):
l,ivli,/, bIi kel-bq. соm

\П.5) Дата lIa rtзпраIIцаце на настояцtото обявленrrе
Jlaтa| о2.о5,2о17 дд/irtлr/гггг

l'п \ ]lпl'lп, \|l|K)||||\ ( |( lt \Т \ l(l\l\ll\ lllIT \( Т\llIrпtrспlil

lJъзлагащIIят орган/възложtrтелят носп отIоворност за гарантIIраtlе IIа сtlазваltе lta
законода],еJIството па Европеiiскllл с1.Iоз lI IIl BcItLlKlt пгllлo)litli\lll зlкоtIп,

r моля, повторете, колкото пъти е необходимо
z в прило)t(имите случаи
о ако таJи информация е известна

'r моля, представете тази информация тук или в поканата за представяне на оферти
или за договарянеl ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

?о може да бъде присъдена значимост вместо теЕ(ест

'l може да бъде присъдена значимост вместо те}кест; ако цената е единственият

критерий за възлаганеJ тежестта не се използва


