АгЕнция по оБщЕствЕни поръчl(и
1000 София, ул, Леге 4
интернет адресi

РЕШЕНИЕ ЗА OTKPI,IBAI{E
!Проект

FLA.

ПРОЦЕДУРД

па репrепие

ffi РешенIlе за пl,блrrкуване

lIH на регlIстрациоцяата Форма от ССИ

2o17()513-oo758-oo28б-r-Y-\a4MDD пl1]l11ll-xxxx

от

ДЕЛОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
.Щеловолна информация
Партllда на възложцтеля: оо758
Поде,пенLIе:

_

IIзходяtц нопlер:657 от дата
КопIсптар па възложителя;

29

lo5l2o17

с предмет ,.Доставка

liза.пrtфI,Ilационна система
a2,/201]т,.

1а -пагерlI" - реф,

I,J'

КС

РАЗДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТЕJI
Пr,блltчен
СектоDеll
I.

r) HalrlreHorraHIre и адDес

Нациtlпалеrt реглстрацповеЕl попIер:

С)фIIциално fl аи]vено}iание:
ВрL]кел EAL'i

72з526д94

lIоцевскп алрес:
l ]

грала

зън

код NUTS:

Град:

всj4

гълъбов о

Пощенски код:

Държава:

ь28U

4

Лttце за контакт:
i{pa cI.1l,]rIpa Димитрова
Електронна поща:

Телефон:

0,118 62з9з

Факс:

041в 62з9з

mаrkеt.QЬrrke L-bg. соm
lIHTepHeT адрес/и

Основен адрес (URL):

http:

Мрес

brikel

/ /trwlr.
-bg. соm
на профлrла на купувача (URL):

http:,//l.Itltr.brikel-bg.com/bqlabout-uS/buyer-profile/qr]alificatronsyStems/ 1 60 doStavka-na-laqera-ref-nomer-kS-02-2017-g
[.z) ВrIд rra Rъзло2fiIlтеля

(попr,,пва се or пt,бlltr.rеп вьзложител)
пJrIr

!NIllttllcгepc,tBo

/]ругдържавен орrан,

вклIоL]Ilтелно TexHll регllонaulнlI

IIоlll)азде-пепllя

!

Н ttllr

!
п

Peгrlotra-,telt

r

о

I

rал rra а геr

lulll

1.1ли

l\lecTHil

! Публrtчноправна оргаплзаIlпя

lrц.tя/слl,жба

! EBporIeiicKa

пjестеп орган

Плрt

l'егtlоltалrtа плlt пtecTtta лrеицltя/слчжба

t r t

tcr

итr,rltlя/агеltцltя плlt

NIепtд).народна органпзацIIя

I.:i) Осповна деirпост

(попълва се от публпчен възложител)

!Общественtr

услl,гrt

!Оr,браrrа
!ОбtIlествен

ред

спryрност

rr

lOKortBa среда
П I,I копопtи.tескп rr фrrHaнcoBrI

\ l

||l r7]г]] ]..ýl\ca-]crI

R!

|Lr r

|

+х]7еп)]l)|

дейности

!

Нirстаttяватrе/жlrлпщilо

за отдих и к},лц,ра

!Соuпална закрила

!Отлих,

строlIтелство lI ntecTa

Ky,,rtypa tl l]epoltэllolre,.]a}Ilte

!ОбразоваIrие
ПДDуга дейносr':

I.4) Осповна деl"Iност

(trопr,лва се от сектоllен възлолtител)
I'аз lI топлпнна снсрг1.1я

!Пощенскtr чслугп

!

Експлоатацrrя на геогра(lска обласlт
!,Щрута леiiпост:

Електроенергия
Водоснабдяванс

РА3ДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
!Открltвапr rlроцеltура

!за

!:за

!за

вт,злагаrlе tra обulестпена поръчка
сlслtсl.tваtlе tIa paNrKoBo спораз},менпе
сr,здаване на дпна[lIiчна cLIcтeпla за покyпкп

рс за проект
ffi (lъздавапr квмr.rq)ttкациопна cltc,тeNra
l IopT,.!Kar а е в обJIастuте отбрана и crrrypHocT

!понкr

даП неК

II.1
(rtопr,лвп сс от пt.блrtчсlr възложrtтел)

!О

гкlrr I га

lll)olle]lJl)a

п|)оцедура
процсдчра

с

доIоI]аряне

сн дIlaLл о г
Партньорство за llновацпп
огопаряне бсз прсдl]арпте_пно обявя,]аItе
I{oHKYpc за проект

Пчблп.tно състезанlIе
IlDлI(о

(попт,лва се от секторен възлоrкптел)
!OTKlrtlTa процедура
!Огllапlт.tена процедура
ffilIсlговаряrле с прелварителна покана за ччастIlе

!Състезllте,леtl лиа,ltог

! lIapTHbopcTBo зil tIIIoBaLlllll

!,Цоговарянс без предварптелпа покана

!Конкурс за проект
!Пr,блп.tно състезанпе

зfl учас1]{е

(за пь:;пitгilltс Ttil обIItествеIlа Ilоl)1]чка в об:tасttt,t,е оtбратта lt сttгrрrtост)

!0t раlrIlчсrlit ltpol(e,I(\ ра
!,/lol с-lваряr re c, lrrбJltlK\lraIle
П Сr.стезаr,елеrl дrrалог

IIа обяв_пеlIпе за
е на

поръчка

обявленttе за

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попыва се от публичен възложител)
ПtIл, 7з, tLп, 1 от ЗОП

!Чл,
!Чл,

ПLIл,

7з, trп, z, т, r, б, [,.,] от ЗОП
7з, trп, z, т, z от ЗОП
18. ал.

1,

т, 7 във вр с ап. б от ЗОП

LIJI. 79, аJI. 1, r,, I. .l от ЗоП
Чл 18. а jI. r, t,, lr във вр. с alt- В о,t,ЗоП
LlJl, 13, aLli. 1, г, 12 от 3оП
Ll-lt, l8u, iut. 1 Bl,B I]p. с чJI.
79, aul. 1, т. [. .] от

Чл, r3z. ап, l. т, Г,,.l от ЗоII
(rrопъ.пва се от ceriT<lpeH възлояtrrтел)

ПLIл

1:]2 от

ЗОП

alr. 1. ,I, 7 I],bB вр с a_Tt б от ЗОП
rз3. ал, r, з,. [..,]оr 3ОП
rзВ. rur 1Rlrll Rр, с чл 79, ал, 1, т. [ .]от ЗОП
t8, rur. r, r, rr в,ьв вр. с ;rп. В от ЗОП

!LL,l_ rB,

!LIllllllr-

lllll.
LIJI

\ ||||

ЗОП

1В. a,I.

1.

i]l l]br nrci c]'Rlrb

,1,

12 о

l

ЗоП

r|{!r?cпr]ol

рliIIlЕFlIIF з \

т. [.,,] от ЗОП
вl]в вр, с чл. 79. ал, r. т, [, ,] от ЗОП
ffiЧ;l. r4r, iur. r от ЗОП
ч/l. 142. aL,I.4 Br,B BD, с чл, 142. iLп, 1и чл,
rrп, l от

Чл, 182, ал,
r3э, a,r.

!LIп

оlкгтlв \нF

l] \

ll1,oltl,|l\,

\

lnc.crп nl

1,
1

ЗоIl

(попълва се при въ9лагане на обществени поръчки Е областите отбрана и сиц.;rност)
LIJI 16о от

ЗоП

Чл, 16з, ал,

чJL lr)4. irп.

1

1.

от ЗОП
,г,
Г.,.l от

ЗоП

РАЗДЕJI IV: ПОРЪЧКА
I\l. r) tI arrDl eHoEaHrIe

,,Д,,,,гaвка на

л а

т.

ер].1"

N'

реф

кС 02l201lT

I\I.2) Обект на поръqката

!Строптелство
ЩДостirвкlt
f"]Услугп

Iv.3) ОпItсание на предп{ета на поръчката (естество ll количество па сцrоIIтелни
работи, доставкп пли ).с-ц/ти илп }aказване на поцrебпостлr и изrrсrсванrrл)

I{oIaTo основният пред]!lе1, сълържа допълнителtlи прелмети, те трябва да бъдат оппсанп тук.

Предл,{ет на квалификацио нна

т а сrlстема
за подбор на стопан.jкrl с],/бе]aт],1 е
доставка чрез покупка на лагери, необходимr1 за paaJoTJTa на оaновни ll
допълните-пни съоръхенllя/ и механизация на ,.БрrIке-п" ЕАД.
_-]а всяка конкретна поръчка/ възлагана
чреэ настоящата rв алrlфr!кацио н на
cI,IaTel4a, ВъзлохI4теля опреде-Iя видовете лагерl4 ,! тяхното цолиiJество,
необ:,iолilмо за доставка.
IV.4) Обществената поръчка съдърiка IIзIIскпанпя! свързанII с опазRане
Да П НеХ
II1l околната сDеда
КрIIтерlIпте, свързани с опазване на околната срела прrrст,стват в: (пrолл, п()соtIете

броl"t)
тсхIlIlчсската спецtrфIrкацlrя

показателII,I,е за оценка на офертите

(брой
(брой
(брой

]Iзltскt]анltяlаIIl)I]IIзпl]JIi]еtlltеналоговора(юqаiзпвпроектанаобtцtl

(броii

крItтерппте за подбор

лоl ol]oI)IiIl

\

сJlовllя)

ПI.5) trIнфорittаItrlя относяо средства от Ввропеr'lския сък)з

Обх(ес,l,веtlаl,а гlор,lrчка евъR връзка с проскт и/ллIl програпtа, фпнансrlраll/а
срсдст}rа о,г свропеiiскпте фондове п програпlп
IIдеlI,гll(Р}LкацUя на проектаi

П/.6) Разделяпе на обособени цозиtlии

LIастояцата поръчка е разделена на обособепи

c,t,c

)
)
)
)

ДаП не8

лозlrциtl

Да

П

Не

Е

MoTttBlt Зtl IlеЕъзмоя(ността за разделяне на поръчката на обособенlr позицлII (когаtо е прtилоiкипtо):

Предr,,rет

на кБалrlфикацl]онt{ата система е доставка Lla елJ,]н
,,lO " . r.л

,

,1,o1o

ча

бо

об_-r

-о ,I.ц"I|.

I\i.7) Прогнозна стойност на поръчката

р

i,I_ц

1-тока,

750000
ВаJI\ la:
BCL,l
rV.8) Предпrетът па поръчката се възлага с няколко отделни процедlDIIi
Да П Не Х
Обща cTor"rHocT па поръчIiата, част от която се възлага с настолщата процед}ра:
CtoiitlocT,, без да се вкJIIочваДДС:
BarI\Ta:
BCl.]
CloiiHocT, без да сс включва,Щ,ЩС:

Сппtlт,к tta остапалIlте процедчрп с кратко оппсанl.tе на технIlя предпlет:

РА3ЩЕЛV: МОТИВИ
V.l) Мотивrr за rrзбора на процелlра (когато

е приложrrпrо)
(Itра,гко оппсанIIе на фактпческuтс обстоятелства, копто обуслаfiят избора lra с,l,о,гветlrата

lrрсlrlедrра)

V.2) Лица, до коцто се иапраща поканата за )частие в процедура на договаряне без
предварlшелно

обявлепие,

договаряне

без предварителна

покапа за участие,

договаряне без публикlъане па обявление 3а поръчка) пряко договаряяе (rtогато е
прпложипrо)

\r.з) Настоящата процед}ра с свързана с предходца процедlта за възлагаце на
обrlцествена поръчка или rlorrк}Irc за проект, колто е (когато е прrlлояtrrпrо):

aTrpllтa .. решенrIе I,]'
от дата
дд/lцц/ггlг
п. блIIкl.вана в РегтJстъра на обпlествент,Iте поръчкI,! под .],н],]кa-пен ll'
ПП' -}ууу-1:>:чу
V.4) ДопълЕите.,Iната доставка/повторната } с.I}-га или сцrоителство е (rrогато е
прIrлоrкliýtо)
cToi'IHocT, без да се вклtочва

ДДС:

I]iLп\таi

обяпленIlето зil оповестяваIlе oTKp1,1l]aI]e1,o lla IIроцед\'ра
покана,гil за \ Llacтлe

р

VI

I

:

ДОПЪЛНИТЕJIНА ИНФОРМАЦI4Я

\/II.1) Допьпните.rна информация (rrогато е прпложимо)

\ЦI.2) ОDган, KoiITo отгова|rя за пDоцедlтите по обжалване
ОdlltчtrrLпtlо наппtенованrrе

кal jtlaи

я за !raщllTa на

конкуренцI4ята

lIацlIанfu{ен пдентIId)Irкацпонен Ns (ЕИК)
ПollleHcKI] адрес

бirл. Bll т оша

1в

Град
СофJ..I

IIощенскlI код

Държава

()i] i]

я

Реп:Jблика

Българ14я

Телефон

02 98840l0

Адрес за електроЕна поща

срса dmi

п

|а

срс. bg

1,1HTepHeT адрес

(URL):

Факс

02

980]-з15

lrttp://lTww,cpc.bqJ
\rII.з) Полаване на яiалбrr

To.tHa rlнфорпlацлtя относно краен срок/краiiни срокове за подаване на жапбп:

a]ъrлаaно прав],1Jlата на

тл, 2'1 от ЗоП(чл. 196 !l

с_пелвацr,tте

от

_]оП)

,|

VIII: ВЪЗЛоЖИТЕ,Ц
\rIII.1) Трите иDrена: (Подпис)
янI,Iп;Iн ila в-пс в Павлов

VIII.2) Длъiкпост:

lIзпълнI]телен Директор

\

;.

1

]li| 1i.l cr| 3 ]ь r <|llr.Lrj]rI

Ьлъьо

||||

||||| 1, l"|

|" l\||l

ll, I,-i,||г а п1 "-|,, r,,

k-ВАЛlkDllК{IUlОIПlД

Прrrц1rr(а

I(ъNr

cllcl ENI\

КО\1\

llЛ]llIll

\ a ]l\ l lI l0сDсlЕ

rl

Оt}rlrцrrален BecTHrrK на Европсiiсr(IIл съкll,

IIIId]орпlацIIя II оплаiiI] (I)ol)N1l

л л])lI

i

httD i/

/siпlарiфd.е]цац!€!

квАJ]иФикАlIионнА систЕмд коNI},IIАлни усл!тlI
ДпрекгIIЕа 2о14/25/ЕС

п

IIастоящото обявленItс е покана за участие в със]'езателна процед}ра
l]апнтересоваЕи,ге операторII трябва,|lа tlзtJскат !],ьзложtlтелят да бъдс квaLпrIфllцIIран сl,гласно
кRмIId)пкацпонната cllcTeMa. 11орт,чката/ите це бъле/а'г l]ъзложсIlа/п бсз послсдDаIла tlокаIIа за
\aIilcTlIir п състрзатслнil проц.Д} pn.

!Проект

на обявлснtrе
Облвлеrrrrе
за публпкуване
ffi

РАЗлFJl l: ВЪЗJlоЖИТЕЛ
Ll) HarlDrcпot]aяIlc и адреси
процедtрата)

1

(пrоля, посочете DсllчкII възJ,IоrIilIтелll, I(oIITo отrоварлт за
НацIlоttален регистрационен нсlпtср:

Оq)tlцIIiLпно наиплеповаFIllе:

Брикел

2

I2з52ьд94

ЕАД

ПощенскI] адресi

11зв,ы1 града
кол NUTS:

Град:

вGз4

i.''ълъa]о в о

4

ПощенскII кол:

62Et

L]a;

Ллце за контакт:

i{раaиlиrlра Димитрова

Телефон:
+з5 9 41862з9з

Елек,Iронна поща:

Факс:

пагl.еt 0]]r]kel-bq. ссm

+з5

Дl,ржава:

9 41в62з9з

lIHTepHeT адрес/rr

Основсн адрес (URL):
1i\rl.r.

brlkef -bg.

соm

Аарес на профrrла на купувача (URL):

http://rr!"lw.bгike1-lэq.com/bglabout-us/buyeг-pToflLe/qualif:icaLlon
systerns / 1 60 dosta.Jka-na-Iageri-re f -noiner.- ks -0 2 -2 0 1 l-g
1.2)

!

Съвместяо възлагане

По1l,t,чка,I,а обхваlI(а cl,i]itlecTllo възлагаIlе

В

c"rt_!.tai't

tta с'l,впlестIIо в,l,зJlагане, обхваlцацо разлlILlнl] дър2кави

зiKnIto.]ljl,1,e]lcтBo в сфеl)rrга на обLuссгвонlI lг пOръчкlt:
f-]Il орr.ч KirTa се вr,злilгil от центрaulен oplaн за покIпкIl
I.:з )

-

пpILrIo)K]I]\Ioтo IIацIIоналпо

Koirrl rrrrr<arlrrл

за обLцествената поръчка е достъпна за неограппчен п пълен пряк безпJlаl,ен
достъп tla: (URL) 13
!flостъпъ,г до докумеtl,гацията за обu{ествената поръчка е огранцчеll, /Iопълнптелна IIнфорп,Iацпя
пlоже лil се получи на: (URL) tЗ
ДопълtIIIтелпа пн(!орыацля пtоже да б,ьrlе tto;r\ чена о г
Щ Горепосоченото/rlте пrясто/пrеста за коFI l ак,г
П,цр_r,г адрес: (шtолл, посочете друг а2lрес.)
()(l)ePI,I]Te плIi заяl]леIIпята за \частlIе ,грябва да бъдат t]зпратсl]л
!е,пектроttно посрелство[l : (URL)
|__]rЦок,t'пlел t'ацrtяr,а

ffi I,opettoco.tetlo,t,o/llr,e пlястсl/rIестir за контаI<т

Пло

сJIелпIIя адDесi (лrоля. посочете дD\,г адDес)

f_.] Iiлсктронната коNIyнlIкацля лзI]сква llзt]олзваlIето lIa средстяа tt r cTpoitcTBa, 1.1)llTo по прlttlt{Itп tle
са l(ос'I"l,пI]II. В],зNrожен е неогранllчсц п пълен пряк безплатен достl,п I]a: (URL)

I.6) ОсноDна леr-rност

!

flроrtзводство, пренос и разпl)едеJIеtIие
II тоIтJIпнна енерIия
ffiЕлектрItческа енергrlя

IIа

rаз

!,llобttв Hir газ плrr нефт
!IIроl,чвапе lr добив на въглища 1ип други
твl,DдD гоDпRа

\lTlT l.d]]r ýсбsl. ]dбqsO?г.0.Iii]RаrOý]

!}Келезопътнлt услl,гл
ПГрадскI.t железолъ,l Hl1, TpaN]BiliiHIl,
тролеЙбуснп или автобуснIl \,сл\тп

!ПристаницнIt лейItосгtt
ПЛетпщнtl деtiностIl

1,1I\ llkI,|,(

\ llI()I II\

( ll(

р\,га llellI]ocT:

cKI l

l'А3ДЕJI II: ПРЕflМЕТ
IL 1.1) Наипlенование:

,,-nccTaBKa на лагерr!//

,2

кс

II.1.2) Осяопен cP\r

а2 / 2а71

код: 4444.a!0!

/IrlrrыrrlIrrе,цеtt СРV код: t

2

II.1.з) ВItд на поръчка
II.2 ) опlIсанr.rе

II.2.2) Допь'IЕителнrr CPV кодове
IL2.з) Място на изпълценце
основно

N]яс,l,о на

2

изпълнение:

DDP складовата база на възложителя /IrIHKoTepMc 2а7а/,

Област Стара Загора, обц. Гъл-ьбово,
62Е0.

гр, ГълъбоЕо

"Брикел" ЕАД Извън града, п.к

код NUTS|1 ВGз44

II.2,4) Описавие па обществепата поръчка:

(естество rr количество на строптелни работи, доставки или услYгп пл!I указване
ttзttсквапия)

tTa

потребности п

.]lоставка чрез покупка на лагери.

във всяка
количествата
лагери
се определят
коL]кретна
стартиране
чрез настоящата
квалификацrlонна
cllcTe1,4a.

Di,lдовете
поры{i{а/

J,,]

I1.2.5) КрrIтерпп за възлагане

ffi

!

I{ptrTepпtrTe по-лолу

!
!

Крптериii за качество

-

lIпте: /'1'ежест: 1 2 2П

I(рптерпil. свързан с разходп

Х Цена

'Гежест:

Е

2l

-

Ипте: / Тежест: 1

2П

I{etra,Ta IIе е е,цпнственllят кI)lrтерllй за възлагане tl пспчкI] KpllTeprlll са посоrIенII ca\Io в
до]{\,lIснтацIIятll на обществената поръчк

II.2.8) cpolr на дeiicTBrre на квалrlфикаllr!онната сIIстема

8

П

Hn"n,uuo,,ta, а, z9.o5.u оr7,tл/пrпr/гггт
1{l)aiiIIa jta га:

29,о5.2о2о lLд/пiхI/гггг

FIеогDаlttrчеtt cDoK tta леiiствие

на кваrпtIс|lrкацпонната систепlа 2
IIеобходtrпtп droplIaLпI]ocTtI за оцепяване дaLпlI са сIIазен1l tiзIlскванlIята:

!Подновяпане

II.2.r:t) trIнфорDIацltл относlто срслства от Епропеiiскlrя ст,кrэ П

(JбIIlccTBeIlilтa порl,чка е вI,в врr,зка с проект п/илrr протрапrа, фltltattctrparl/a cr,c
срслства от li]rропеiiскил съюз
IIдеl]тIld)IlкаLtIlл на проектаi

даП нсК

РА3ДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВАИ
ТЕХНИЧЕСКА ИН<DОРМАЦИЯ
III.1) Условtrл ва

cTIle

III.1.5) IIнqrорпtация относно запазенll поръчкlt

2

!Ilo1lr,.Tttaтa е запазепа за защllтенIl предпрпятпя п пконQпIпlIескп oIlepaтop!l. IlасочеILI KT,}I
c()l(lIfuIlllil lI llроq)еспоlIална IttIтеграцIlя па лlIца с у}rреrfiлаIrllя lIлll лltlli] н нерапностоiiно
Iio lIo)KeHIIe

!

II:зпт,лtrепttето Ila лоръчката е огранtIчеIIо
|)irботlI tl пlеста

t]

ралlкrll,е ша проIрапIи за cl]з/{ai]a}lc Ila зашlIггегIII

1IL1.9) ItRалIrфIiIIItране за сIIстепtата (обобrr(енrrе на основнIIте ],с.'rовrlя lr пrетодrr)

УсJ]о,]lIя. коIIто трrlбва ,ца бъдат rrзпr,лliенll ol, IlкоllопIItческIt,],е операторн с ot ]lell Ila lrlxIto,1,o
квлпrltЬrlцttране: / МстодIr, съгласно Kollтo rце бъле пDо,]еDяваIlо всяI(о от те3II \,с;lовtlл: 1
Кавдидатите декпарIt par, обс,гояr e'ltc,l,Baтa в
За кандlr/(а,гп ге ле трябва ла са пмпце
обстояr,е-lrствата ло чл.54, ал.1 от ЗоlL канд}]дат,
ЕЕДоП. Метод за доказване на съотвстствпсто е
опLlсан в док},ментацпята.
за Iiогото са нмlIце основания по чл.54, ал,l от

\

llll ](lll)lýl бr l

](]69

ý07|00| а(l3ý]оя]

нв \Il|l.Dl||\ \llтклпт \ с |I( l l \l

с,l,о,l,ветствпе с чл.56, ал,1, т,1, 2 и з от

\

t:()\]\ т! \ ]]lll \

(

l\

т

ll

1псlrс!п

;l

ЗОП, че е

редпрлел пlеркll, копто гаран'rlrрат неговата
IIадсждност, ЕъпрекrI нaLличието на съответното
oclloBaHlIe за отстрацлваЕе,
II

Не се допr.ска пряко или косвецо участие в
ЕIастояща,l,а ctlcTeпla на др)DкестRата,
регttс1 pllpaHlI в юрlтсллrкциlr с префеl)епttllaшен

Кандпдатите представят декrlарацItя по образец ]r
докуп,tеfiтацпята LI поIrьлват Час,t [lI. бr,ква Г от
EEfl ОII съответната пн(lорпtаlдия,

лан,ьч(lн режпl\1 ll на свързанцте с тях л]Iца,

l]клIочптелно

I]

чl)ез грая{данско

дl)\ я{есl'во/I{онсорцIlvпl в което \,частва
лрl:я(ес1,1]о1 регпст])Il ра l Io в iорисдлкlIия с
l

t

1lе(lерсн цпалеп дапъчсн режltпl. освен при

rIfu,lII(lIIe IIа II:]klлIоlIенIlя га IIо

сýliIсъла на LIл.4 от

l,jaKoHa за IlKoI]oпIi.I(lecKItтe fi флнансопIlrе
отIlошепl !я с дрl,rкес,гI}а! реIriстриранлl в
IорпслrIкIlIIII с прес)еренцлrален дан ьчеп режIlп,I!
('l{1,1):ljlll IITl. с'гях лllIti] tl технIt,ге лрiiствllтелlIII

собслlеrllt l1lt.

I.1зпълненп or кандIIдата през последЕлtте Tpl,I
годпЕIlI, сtlrl,гаЕо от датата на подаRаве на

заяRJlеllлето доставкIl, liдентtlчни ttл1I сходнll с
Ill)c/l]lcIil на cltcтp\lil l;-l на общл сзоiiност нп й-

порrяки (IiDl{ОП) В Ilего се пре/Iостппя
съответната пн4)орпlацIIя, lIзIlскпаrlа o,t
Rl,зожltтеJIл. като се поIIьIlRа спIIстJка lla
ItзвъI)tllенптс достаllкп, Метод за /lоказваtIе tIa
сl,ответствпето па ocнol}a]Il!e чл,67 ал 5 от ЗОII
във вр1,3ка с чл,64 о1 ЗОII I]ъз,по)]{птелят пlоя(е /la
tlзllска от KaHlll,rlil,гIITe по llсяко врепlе /la

rlfu,lKo зо ооо JIв, без ДЛС.

предстаt]я I спlIс"ьк rIа l(ос.глвкIrге, KoltTo са
IIдеII1lJtlнII IIли cxo](lIIl IIа пре/lli\lе?а Hil cIlc]eNIaTit
с посочпапе tta cToIiпoc,I,tt ге. /laTIITe l!
IIоJI\,чателtiте! IlрIlдр\)кеп с лоIiаза,I,еJ]сl ва за
IIзвър II l eItlITc доставкJI. кога,го гова с IIеобхол,tп]о

за законосr,образtrото проIrе7{ддпе па
процед_\.l)ата, ]J тозlI с-лrчаii се lII)елста]]я clr!lc ьк
на Ilзпl,лненl.t,l,едостаDкп. llo прпJlо)liеll образет1.
заедно с llоказателс,гllа за пзвl,рltlсн llTe дQс,l авкII.

III.2.1) lIнфор tацtIл отпосно определена професrrя (сапrо за поръчкlr за r.с,rt,гrr)

!

I

Iзttr,-'tHeHIreTo Tia поръчката е ограничево до опредеJIеttа просРеспя

III.z.z) Условпя за изпtълнеяие ца поръчката:

]ra-,lовrIята за изпълнение на всяка конкретна поръчка, възлохена в paNlK]4Te
на настоящата КС ще бъдат лосочвани от възлохt]теля в поканrlт-Ф I,I
Док)/I\,1ентацИята

прИ

стартИрането.

III.2.3) llнфорпtаt(llя отпосцо персонала! който отговаря за lIзпълItенtlето на
IIоlrъчката
!Задължеttltе за посо!lване Еа llNleIIaTa и професпояапнпr,е квалrlфпкацлп Еа I]ерсонaLпа. Koii.,o

РАЗДЕJI IV: ПРОI]ЕЩУРА
I\I. t.6) IIнфорлrацlIя отцосно електроннItя
сс rtзItо_,rзвir елек]ровсIJ търг

!Il{c

търг

IV.2.1) Прсдишна пr.блиrtаrдил отяосно тазrl процедJра
IIопtер на облвлеI!}tето в ОВ на ЕС: ПППП/S ППП-ППtlППП

2

IIо;uср на обявлеtltlсто в РОП:[][j[][][] [][l

l\I.2,4) Il:lrrrIII, па l(otlтo пrогат да бъдат подаленrr <rфертrrте ltJI|I lJаrlt]лснIIята за \ частltе
1

\

l lТ

]с( п]lýс

6ý

i

](]6о sal7l i]Ilcla.]H()]q3,]

ln\llT.DllK\JL]l()]]]]\(

!Аtlглltiiстtп
ffilir,лгаllскtr
!Грr,rlкIr
!Датскlr

!LIрландскII
ll,IcпaTtcKlr
!Ilтitпllапскп
lJlaTBtri,icKtt

!Ma;tTttйcKtr
!I-Iеп,rски
! llIrде рландскtr
lllолскп

]i

\ \

!Рl,пlънскrl
lC.,roBarrrKtr
!ClloBettcKlr
!УнгаlrскIt

ll i ) \

]

\ ll\

l 1 l

l

l \

(

т\т ll1щl1.1я -)

[Фреltсrtи

!Хърватскп

!.Iешкrl

llllпедсrrrr

VI: опълниl,ЕлнА ин<DормАция
YI.2) ИЕфорпrацпя относно електроцното Еъзлагане
IЦе се прплага електроI{но пор,ьчваtlе
IIIe се пзползва електронrrо факr.чрtраrtе

\Ц.з) Допълнителна информаrция;

2

lIa основание чл,41 , ал,10 от ППЗОП, възложителят до1],чска за включване в
с],]стех4ата да бъде представено едно заяв,пенrIе за участLlе, независtiх4о от
Г]роя на позициrjте/ за които кандидатът подава
заявление.ЗаI4нтересованите

докуме нт ацr,]ят

лица

имат

пълен

по електронев

достъп

а эа участие в "Профил на купувача", разде;t

път

алI,]фикационни системи.

до

Всички решения и разяснения къ[.,] настоящата
в профила на купувача. Конкретните поръчк1{
l]o настоящата система ще се възлаrат за срока на нейното дей!-твие
считано от посочената в обявленrjето дата.Докум_-нтацl,Jята е безплатна LI е
нал],Iчна в профила за срока на действие на c]jaTeМaTa. Възлохl4телят я
гlредоставя на хартиен носител на всяко лице, потrскало ToBar като 1,4:,. я
i,lзпраща за негова сметка. Кандидата пllсмено заявява на факс или по еmаil,
точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.
YI
по обяtалване
\Ц.4.1) Орган, rtойто отговаря за процед]lrите по обжалване
КR

c]{cтeN4a ще бъдат публикувани

Оt|lпциално наипrеповаltие:

tlat,,1l]сия :за заlцита на конкуренцLlята

Пощенски адресi
б},j] . Вrlтоша
Град
С,э

]8

li,

Попlепскtt код:

i

я

L]ll,t

10 0

Държава:
tsG

r-l

Телефон:

+з59 298840l0

EJleKl PoIIlra поп(аi
, р,: а сlm i п r{э срс.
IIrггерлlе,r, а7lрес

l]itp:

/ /lrrrч].

Факсi

+lг]q

bq
(UIlL ):

срс

.

2qяп]?]

]эg

\Ц.4.2) Орган, който отговаря за процед]рите по медиацttя
()(l)lJIlIta]I

llo

I l

alI

с

2

птсIlовапIIе:

I]оIцепскп адресi

Поценскlt кол:

Гl)аll:

Дър}калir:

Теле{rоIl:
ЕлектроI]ltа IIоцtа:

!DaKc:

IIнтернеr, алрес (URL):

VI.4.з) Подаване ца жалби

'Го.Irlа IlIId)ормация относно краен срок/крайни срокове за подаване на

жмбп:
aъгласно правилата на гл,2l от ЗОП (ч".I . 196],I следващIате от l]ОП)
\lI.4.4) Сл1,;кба, от която пrоже да бъде полJчена rrrtФоргtацltя o,I.rr(rcrr() II()л:tr} цсто на
,Iiа-цбIl 2

Оdlllцпалпо п a1.1ilI
ВрIIр]еJI ЕАД

tj

\

тlтт

I

j.(lb

elt

о

ван

п

IcK II

ч| |r

Ii

]dho ý1)7'itrlcIal]R9]oý.]

е:

кв\ пlФl]к \lцк)tlll\

14

звън

(

JK TE\T,\

Ii()\l\Il\llllll!(J\lll(п.Dсп,7)

лра да

ГI)адi

Гъ.пъбово
Телефон:

+з5

Елек,гронна поща:

narket Gbrike1 Ь9.
I{tIl,ерпе,г адрес
ь]1",,й_l

.

соm

+з5

(URL):

brikel-b9.

9 41862з9з

Факс:

9 41862з9з

соm

vI.5) Дата на r.Iзпращане на настоящото обявлеяrле
Лаl,а: 2g,оБ.2о17 дд/пlлr/гггг

ВъзJIагащIlят орган/възложителят Hoctl отIоворност за гарантlIl)ане на сIlазl]аtIе Ila
закоIlода,геJtството Ita F,вропеiiския с1.Iоз It I{ll иcIltlKII Ill)It llo,|altN]tl законI1.

r
2

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

Е

r]

'о
'1

\ тпт r.Lп]]N.лr

i

в прило}кимите случаи
ако тази информация е известна
моля, представете тази информацйя тук или в поканата за представяне на оферти
или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна проLlедура
може да бъАе присъдена значимост вместо тех(ест
може да бъде присъдена

значймост

вместо тежест; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва

(iояIl]|ir[|.l)3оrцR]

