
!Лроект на решение
ЩРешенле за пl,блrrкуване

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

е mail: рКФаацЬg . aoD@aop,bg
интернет адрес: htto://WWW,aop,bq

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ llA ПРОЦЕДУРА

lIH на регисцrацIIонпата форма от ССИ

PeIпelIue

ЛЕJIОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
,Щсловолна информация
Партrlла на възложителя: оо758
Поделение: _
IIзходящ lloNlep: 659 от датаz9lо5lzоt7
I(опtептар rIa възложителя:
Квалr]фикацr]онна система с предNlет ,,Доставка на x,leTaI1.]l1 I,1здел!,1я /тръбr.I,
,пIJaтова стомана, стоманеци профили и лр,/ за н:t'ждI,Iте на "Брике.п" ЕАД" -

реrL. IJ' КС 0З/201l-г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
!Пrбllltчен

Секl о

I.1) HartпIeEoBaяlle и адрес
Офицпално наппlеrtование:
БриI{ ел ЕАД

Нациопалеп регltс граl(lIоl lelI попIер:
12з5r]64,],]

Пощенски адрес:
I'Iэ,bi.! !]эеда
Град:
г,ьлъбово

код NUTS:
вGз44

Поuiепскrr код:
62в0

,7]ържава:
tsL]

JIип,е за KottTaKT:
красJ.lмира Димитрова

телефо lt:

0 41в 62з9з
Електронна поща:
nar.ke1-_ Gbr r ke1 -bg. соm

Факсi
041в 62з9j

I4HTepHeT адрес/и
Оспавеп адрес (URL):
http :,/ /\^rцr\,!. lrr.ike L-bg. соm
ivtpec lIa профила на купувача (URL):
http: //w,пlи, .br:ikel-bg.com/bglaboцt-uS/buyer-profrle/чuaLificatron-
sуз]_еmS,/ 1 6 1-doStavka-na-metalnl-i zde Llya-trab1-11Stova-Stomana-
StoпIailcni profili i-cr-Za-nцzhdite na-brikeL-ead-ref ks 0З 201l cI

I.2) I]rrл на възло)к!rтеля
(поlгь.ltва се ог пубJlичен възложител)

! NlttHпcTepcTBo rIлiI др).г държавен орган, ! Публичноп равна органпзацIIя
вк,пIоlпIтелно технп регIlонaulни IlлII местни
Ilо,rlразлеJIеI Iля

!lIll1лсlналttа агенrlлlя/слчrtсба !IiBpoпeiicKa институцtIя/агенция плп
ilIеrtд\.народна органпзацIIя

! l'cгlltllra,tctl lIJIIt i\lecIell оргаll
ПРегllсllrалtlа lt rl l] N]ес,гIIа агеltцItя/слчжба

П/Iр},..,un,

I.з) Осяовна деiiност
(попълва се от пl-бличен вr,зложптел)

!Общественtl усlлугrr !Нirстаняваве/жrlлиulllо строtIтелство и пlеста
за отдIIх и ltултура

!Отбраrrа ! Соцttzrпна закрtt,,tа
ПОбutествеrl рел й cпl]JpнocT ПОтдпх, к\лтr,ра tl вероIIзповела Il tte

\llIl l:l]]iir. jd6] li7) ýilъ i l]]]l).nn)a,

fu^ ч 90pl
DFll]гlllll1 ]д Ol кDllвдllli ll \ I]|,0 (l:]t\ РА (вспс,, 6)



! lIкопопIrtческtr lt фпнансови леiiнос,trr

I.4) Осяовна деriност
(попт,,llва се от ceKTopett вr,з.lIожител)

!Газ lr гоrrлпнна енергlrя

fi Електlrоенергпя
П Водоснабдяване

!Поtrlеltскп l c,'rr гll
!EKclt,,Ioa rarlttя lra гесlгрldlсrrа обпаст
!flpl r а lteiiItocг:

!за вr,златапе на общесlве}Iа tlop,b.lKa

!зп склю.rване на paNIKoBo споразуNIеппе
!за с,ьздаване rra дllнап!ична сliстелIа за покупкtI
!ковкурс за проект

fi С,ьздавапt квапиr|Irкациоtlttа сtlстешtа

lIоръчката е в областпте отбрана u cl.rrypHocT

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
!Открrtвапr процедура

даП неХ
II.1) В IIul

(tloTl b,ltBa се ог пl,блIIчен възлоя{Ilтел)
!О гкрrrга тrроце7дl ра
!Огlrапл.tеtта rtроllедура

!Със,гсзателllir проI(ед},ра с договаряне
!Сз,стсзатс:лсп лиалог
! 1IapTttbopcTBo за пновацип
!l|оговаряне бсз предварrlтелно обявяване

!KoHKr.pc за проект
!l11 блtr.tно състезанпе
П Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложtтеп)
!Открпта прочедура
!Огlrанп.tена пlrоцедура

ЩДоговаlrяне с предварителца покана за }пlастIlе
!Със,гезаr,елен дuапог
!IIартньорство за LIновацпи

!Договаряне без предварителна покапа за участие
!I{оrtц,рс:зt проект
!Пl,блtlчво състезание
!Пряко договаряне

[за вr,злагапе Ita обцествена пор],чItа в област!Iте от,бlrана lr слt,r,рнос,r)
IlчеIlа llроцед},рil

оговаряне с It],бltIrK),Baнe па обявленпе за поръчка
еII дIIало],

оIоплl)яIlс без пrблIlк\,l]ане па обявJIеltIlе за порl)rlI(а

(поrrь,rRа сс от пr.блrlчен въэло;кител)
ПLIJI 7з, а,ц. 1 о,г ЗОП
!Чл 7з, ал, z, т, r, б, [,.,] от ЗОП
!Чл, 7з. ал, 2, т, 2 от ЗОП
!Ч-п r{3, ап. r, т 7 Rьв вр, с ал, б от ЗОII
!Чп. 79, ал, 1, т. Г..,l от ЗоIl
Пtl_lt 1В, аJL 1! г. 11 във fiр, с ал, 8 от ЗОП
!Ч;r. rB, ал. r. т, rz от 3ОП
!tIл, tВz, ал, 1 във вр, с lIл. 79, zLrL r, т, [,.,] от ЗОП

]32. ал 1. т, Г,,,l от ЗоП
(поrrr,лва се от секторен възлоя(riтел)

LI]l. 1В, il-ll. 1"г. 7 във Bl), с ал, б от ЗОП
tIл. 1з8. a]l. 1, I. Г., l отЗОIl
lI]I. Iз8, iLл. J Hl,rr вр, с чл,79, ал, t, т, [,.,l от ЗоП

\||II l:0]l.cc ](l(i. ]ýib ýr'i i|ýп]6еrOо(,



PEllTI]lпlг з \ отRрlп]\l]F н \ lTI)oIlF,l(! г\ (3спс,п бl

tIл, 18, .Lп. l, т. rr във вр. с zrп В от ЗОП
ПtIл, 18, а,1. 1, т, 12 от ЗОП
ПЧл, 182, ал, r, т, [.,. ] от ЗОП
!t1,1r. l8z, ал. r във Bl). с чл. 79, ал. r, т. [...] от ЗОП
xrIJr 1.ir. аJL t от ЗОП

tI п. 1Z12. iLп, Zl l]ъR BD. с чл. aut. 1II чл. 1,11. aLп, 1от ЗОП
(попълва сс прrr възлагане па общественII поръчкIl в областllте отбрапа lr сrrцрност)

ПtIл. 16о от ЗОП
ПЧл. 16з, ал. 1от 3ОП

. 164, .LlL 1. т. l..,l от ЗОП

РАЗДЕЛ fV: ПОРЪЧКА
IY.r) Наименование

,,ДоL:тавка на металнLI изделия /тръби,
проф],]ли и др./ за нуждите на "Брикел"

листова стомана, стоманени
ЕАД" реф. N' КС 0З/201]г.

П/.2) Обект на поръчката
!Строптелство
fiДоставкll
ПУсlrrги
Iv.3) Описанце на предмета на поръчката (естество и колrlчество на строителни
работи, досгавки или услJдц цли ука3ваIIе на потребности It изисквания)
Когато основнлIят предмет съдържа допълнителни лредмети, те трябва да бъдат опI.iсани T,vK,

ПредNlет на квалйфикационната система (КС) за подбор на стопаI{(jкrI
ai|бекти е доставката на метални изделиq / tръОи, лI..1стова cTol,4aHa,
стоr,4анени профипи и лр./, подробно опr{сани в технrlческата спецrIфикация,
нераэделна част от настоящата документация, необIодими за ге[,lонта и
гiоддръмката на произ в одст вени те съоръженl4я на ,,БрI4кел" ЕАД.
Пр--дN]етът на системата е разделен на 4 (четири) обособен!,I псзLiцrIlI,
iia.<To следва:
- Обособена позиция l]' 1: .,Доставка на тръбI.f , листова стомана, cToМaHeHL]
прсфrlлr1 I/ другr] метални изделия от нелиIирана / конс тр:/кцI,1о нна
aTol,]aHa. ";
- Обособена позиция N! 2: ,,Доставка на тръби, листова cTol.4aнa, сто1,!анен],]
профj.,1-пи и други металнй изделия от неръждаема стомана//;

Обособена позиция N! З: ,,Доставка на метални изделия от
],1з но соус т ойч!.lва, твърдосплавна стомана";

Обособена позиция N! 4: ,,Доставка на тръби използвани в пар!lи котлr1 ]4

тръбопроводr1 по изискванията на ТУ 14 З 460 2009, ТУ 14-ЗР55 2001 и
др ."
I\i.4) ОбпцестЕената поръчка съдърrка lIзrIсI(ванlIя, свързанrr с опазване Да П Не 8
на околната среда
Kprrтepllrtтe, свързанr! с опазваце яа околпата среда прllсъстват l}:
броii)
тсхIlliчсската спсцIlфIIкацLIя

(пr{rлл, пtlсtlчстс

крIIтериите за подбор

показателпте за оценка на оферr,ите

!IзпсквавlIята прIl Iлзll,ьJlнение на договора (клаузп в проекта на обtrlll
логовоDttlI ! словIIя)

(брой )

(брой )

(брой )

(брой )

ПI.5) trIнФормация относно средства от LвропейскItя сыоа
(lбtllec,l,Iletlaтa пор,Irчка е Rъв връзка спроект п/илIt програпIа,4)nIIaHcItpaH/a със ДаП не8
с|](tл(тва от eBpoпeitcKrITe фондове п проI paNllt
I Iлепт!l4пIкаlцlя I]a lIpoeKTai

l\r.6) Разделяне на обособени позпции
llас,lояrцаtа rlоръчка е раздеJIеЕа на обособенtt позttцпtr Да Х Нс П
Мо,гltвlt за ltевl,зпtожността за раздсллне на поръчката нд обособепп позлIlI1Ii (KoI,a,l,o е п pI tлотtIlпIо.)i



агIIiг||||| t\l,Il,,1,1ll l1,1,1ll ,-, F ,

I\r.7) Прогяо3па стQI-tност на поръчliата
('гоiillос1,, без да се пклц.]ва ДДС: 4500000 Вал},га: ts.j l.]

ПI.8) Предметьт на цоръчката се възлага с няколко отделнrI процелJти: Да П Не Xl
Обlrlrt cToiiHocT на поръчката, част от която се възлага с нас,r,urtщата Ilроr(сд,Wа:
Сlоiiпост.бездасевк,,ttочваf{.ЩС: В.Lлrl.а| Ba-il
('t I t t с,ыt н it остапшt II ге п роIlедJ,р1.I с KI)a,I,Ko о п lIcaHlIe Ila TexIt ltя ll ре/lпIет i

РАЗЩЕЛV: МОТИВИ
\I.1) MoTrrBrr за rrзбора на процедlра (когато е прилоrrtrrпrо)
(Кратко оппсанле Ila фактическпте обстоятелства, KoI]To обчспавя,I It3бора на cl,oтIreтHaTa
процедчра)

\'.2) ЛrII(а, до KorrTo се цзпраща поканата за ).частие в цроцел]lrа ца логоItарлне бе;]
пlrедварителпо обявление, доrоваряяе без предварrlтелпа покана за \,частrtе,
доIоваряне без п},бликlваце на обявленlrе за поръчка, пряко логоварлнс (r(огато е
Irplrл<r;Iilrlrrr)

\r.з) Настоящата проtdед_]aра е свързана с предходца процед)lра за възлагане па
обrцествена поръчка или KoпItYDc за проект, колто е (r(огато с прIrлоriiп]rtо):
aT(I]:.ITa с решение N' от дата дд/rд.]/гl-гт,
п,,a,rI,I(rBa]]a в Регист,ьра на общественI]те поLътlt,II псд .,rн]!raалaн lill

(ппппп уууу-хх::х )

V.4) ,Щопълнrrтелната доставка/поllторпата чсл!Та llJ-III СТРОtlТелство е (когат<r е
rrprr.,rtriKrrirro)
CToiiIIocT, без да се вклIочва ДЛС: Вtпlта: BGt.

РА3ЩЕЛVI: О оБрявАм

рАз

fiобявлението за оповестявапе открпването на lIроцедура
Ппоканата за ],частие

vI I: ДОПЪЛниТЕJI tlд ИНФоР
\4I.1) Доць.rнителна информация (когато е приложимо)

\ЦI.а) Ортан, Kor'rTo отговаря за процелr?rrте по об2tiалване
Офltцtrапно наимевование
laoМI]c],I я за защита на конк)/р енция т а
НацIIонаJIеll IIдептпфлlкацrtоltен No (ЕИI()

IlощеIIск}l алрес
li., п. ]зтJт.)пIа ,l

Гра,/(
(]оф],]я

ПоIt(енски код
1000

Държава
Реп.VблrlF]а

\ lIlI :l): t. nL6] ll:I) srй а]iп:(,с\9об



гЕII|гIпlг ] \ a)Il\plIB \тlл l| \ tlрa)|lг,|l\ р \ lпеl]сrjя i)

Вълг арr]я
Телефон
02 98в4070

^лL)ec 
за електронна поща

cpcadmlnG срс . 1rg
Факс
02 980?з15

l]HTepHeT адрес (URL):
http: / /1./и!,,l. срс . Ь9

\ЦI.з ) Подаване яа жалбll
Точва пнtflорirtацпя о,гIlос1.1о Kpaetl срок/крайнtI срокове за подаване на жалбtt:
a'bl,]iacHa) правI,Iлата на rл.27 от ЗОП(чл. 196 и с_Ilедвапlrlте от ЗОП)

VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
!1Il.r) l'рrпе rrпrена: (Полпrrс)
я H],iлLI н Павлов Павлов

VIII.2) Длъriност:
T/i ]l1,b ji]-]1.1теле ц Директо

rй;-.9



llt] \ пТ(DIlt \lUKJllll \ ( lK Iг\Т \ L()\l\ll \ llllT \{ J\ l ll In(,{I л'l

квАлLIФикАционIIА систЕмл _ коп{},ЕIАлнп ],сл}ти
Дпректltва 2о14/25/ЕС

Нас,l,ояtцото облвленIlе е покана за участI]е в състезателна про]lе/t\ ра
ЗаIIIIтересованtIте оператори тllябва да LIз1,1cKaT възло)i{rlте]tя1 да б],де kвалпdllrцпран съгласно
l<ваuпltdлlкацIrонната систел{а- Поръ.tката/trте ще бъде/ат вr,зложеtlа/tl без IlосJtедваща покана зit

J 
,,;1с1 

I te п състез;1 lдл на проl,ел\ prl.

!Проект на обявлевле
ffi ()бявлеппс за пl,блtrкуване

Прицlrка къпr Офrrциален rrecTHrrri яа Европеr'lскIля съIоз

llнфорчilullя II orIl.rйIl фор\])лярlli IlItUi//,in)aD.te(l,ellI,oDi.etl

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

п

PAlJ l
I.1) HarIпIcHoBaHrte lI алресrl 1 (пrоля, rroco.reTe всIIчltIl възлоiliлIтелlt. I(orITo отговallrлт за
rIDоцедr]rата)
L)фпцrtа,rно наименование:
Бр j,Iке-п ЕАД

IIацпоналеI] регпст])ацпонен BoillePi 2

12з5264lrJ
Пощенски адрес:
l]: в,ьц гра да
Грод,
l"ъ,цъa)ово

код NUTS:
вGз4 4

Пощенскп кодi Дър)каваi
вс

Лице за контактi
Кр а crlMllpa Димитрова

Телефон:
+з5 9 41862з9з

Електронна пощаi
maI ketGbr.ikel-bg. соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

Интернет адрес/и
Основен адрес [URL):
!.] 1.] ].,i . ]] i] i ke 1-bg . соm
Адрес на профила на купувача (URL):
h-.tp://wl,vw.brlkel-bg.com/bglabout us/buyer-profile/qualif1cat_ion-
syStemS / 1 6 1 -doStavka-na-metalni- r Zdeliya-trabl- LiStova-Stomana-
stolnaneni prof rLi i-dr zа-пuzhditе,па-]эrikеl-еаd-rеf-ks-OЗ-2017-9
I.2) Съвпrсстно възлагапс
! Поръчката обхвашlа съв[tестно tsъзлагапе

В слr.tаii на съвместно възлаIане, обхващащо различни държавI1 - прIIлоiклпIото HaLlIloHaulHo
JlK пI lo, lilтелс гро в cr[repaTlt lIi] обшестренIlге поtrъчкll:

ППоръчl<ата сс възJlага от центрaцен оL]ган за покупки

I.з) Комt,пrrкацил
!Лок1 пlептацt tята за обществената поръчка с достъпна за неограllI1чеlI tr пъ-,Iен lrряк бс,зп.ltа,t,еlt

достr,п rt ir: (URL) 13

!flос,гыrьг /{о лок\:i!IеIlтацпята за обществепата поръчка е ограничен. ДопълпIIтел}Iа лII(I)ор\Iацпл
пIоrIiс ла сс пол\,чIl на: IUI{L) 1з

/IоlгьлI]]I,ге,пIIа пl{dlормаuпя ltorKe да бъде пол\^lеl]а от

ffi Гоllепосо.tеltото/пте пtясто/пlеста за контакт
fl71lrr,г а711lес: (лtоля, посо.tете лруг аllрес)
О(l)ерIIlгеt!лltзаявJlеt1I!ятаза),часr,ttе,грябвадабъдаlпзlIра,lеIllI
! e,lleK,tpottl t о посрелс l t]оп{: (URI'
ffi t dlret tосочепото/rrге лtясr,о/пrес,га за KollTaK,I
П;lо следнпя адрес: (лtоля, посочете друг адрес)

f_] Електlrонната комl]ппкацпя пзlIсква пзползI]ането на средства II },с] poiic,1,1ra, KoI!To по !IрI1IIllпп IIс
cit /locI,ыtIIIt Вl,злlожеIl е Ilеоt,Dаltпчен tl Il,bлelI пDяк бeэIlJlareIl ,,к)сгьп lra: (UllL)

I.(l) Ocrr<rBHa дейн<rст
!Проrtзволстпо, пренос rI разпределенIIс Hil газ !Жслсзоп,ынlt rслr,lll

I!,l,()пп1IIIIlа еIlерIIIл

ffiIiлск,грпческа епергttя !Гра,лсrlrr iкелез,,ttt,,гlttt. TpaпlBltitHtt.
TpoJIcii6},cHIl IUlл автоб\снII \ с,,I),гll

!Лобttв на газ lr,rl п trеф г ! Прпстанuшlп tt леiil toc,l tt

!1lрtrlчваtrе ll 71сlбltв lla l],I]Irtl{tl(il иJlIl лр\,гt{ П,/lе,гtrцнtr деi'tнос,гtl
'гI]т)DДlI гоDiIпа

\ | || | t ]с.]]rб .d Jl,!s 16.6_1]rl:(].ll\.lбLl
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РАЗДЕЛ II: ПРЕЩМЕТ

II.r.1) Наименование:
,,Доставка на металнИ иэделиЯ /тръби, листова cTol,IaHa| стоманени профилLI

т,l др./ за нуждите на "Брикел" ЕАД"
номеD:2 кС 0З/201l

II.1.з) ВItд па поръчка

II.r.2) Основен СРv код:

Допr,лнtr,гелен СРV код: r 2

]0000{]

lI.2.2) Допълпrrтелпи CPV
II.z.з) Място на пзпъrIнеяие
основно място на изпълненtlе:
DDP, производствена плс]щадка на ,,Брикел" ЕАД, с адрес: обл, Стара
:-]агора/ обц. гъл,ьбоЕо, гр. гълъбово извън qрада, в еклад на

дрjlyеството ,iлrl по местонахождение на съответния цех

II.2.5) Kptпeplrlr за възлагане П

! I(рлтерrlii, свl,рзан с разхолл - Llп!e:

В IIепа-Тежсст:2I
П Ц"uа.,п нс е едllнс1Rенпят крптерпii за възлагаlIе ll tsсI{чкп Kl)IlTepлll са посочеtlll саllо в

II.2.tt) Срок па леt"tствие яА квалrrфrrrtаlцrrонната c,lcтelta
XHiruaлnn даrп, 29lo5l2o17 ддf \1пi'f гfll;

I{paiitta дата: z9f o5lzozo Mf i:r"l f гггг

!Подновяване на квмпфикационната cllcTeMa 2

I]еобходtrмtr Форпrzш ности за оценяRаЕел!ддjз_9цч9ддll!д!IддI]:цfq

II.2.1з) ИнфорOtация отЕоспо средства от ЕвропеЙскlrя ст,rоз П
с)бltlестЕената поръчка е във връзка с проект rl/плп проrрапlа, сРипаIIсlIраll/а със

cpc.ilcTвa о,г ЕвроlIеiiския съюз
I]ден,],l.id)IIкацпя на проекта:

даП неВ

II.2 ОпltсанлIе

II.2.4) Опrrсание на обществената поръчка:
(естество ц колuчество на строителни работи, доставки или услуги }tли указваве rra потребЕости !I

пзискваt,lпя)
предмет на кв алифик ационнат а система (кс) за подбор на стопански
airбект]..l е достаЕката на метални изделйя / аръбlа, лт,lстова стомана/
r:тох4анени профили и лр./, подробно описани в техническата специфI4кация/

неразделна част от настоящата документация| необход]"1м,! за pel4oнTa и

i]оддръжката на произволствените съоръжения на ,,БрикеJ]" ЕАД, Гlредl"1етът на

cl]CTeMaTa е разделеН на 4 (,lетири) обособенИ ПОЗИЦИt,I (оП), както с,педве:

оП lJ, 1: ,,лоставка на тръби, листова стомана, cToMaHeHIl профил,1 i,1 друти
металнИ ИЗделИя от неJlилИраНа/ кОнстРУкЦИОНна cTolu{aнa"';
оп N'2: ,,Лоставка на тръбI4, листова стомана, стоманени проф],tли и други
lлетални иэделия от неръждаема стомана//;
ОП N' з: .,Доставка на метални изделия от износоустойчLlва, твърдосплавна
aтомана/';
сП N' 4: ,,Лоставка на тръби използвани в парнй котл]"] и тръбопроводи по

I]зrlскванията на ТУ 14-з 46а-2ао9, ту 14-зр55-2001 и др,"
в]4довете и количествата метални изделия се определят във всяка

конкретна поръчка/ с кв ал'lфи к а ционна cllcтex4a

\lllI L|]|o |]r^.lill ]l].ý 110{|6 l]]tr(]lJбЬ
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РАЗДЕЛ III: ПРАВtIА, ИКОНОМИЧЕСКЩ ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ
Il1.1) }'с,,rовlrл за е

IIl.r.5) Инфорilrацtlя относно запазепlt поръчкIt 2

!Пор,l,.tlса,га е запазена за защllтенп предпрllятия Il lIKoпoпrltLlecкt{ oIIepirтoplI, t{асочеlIи к'ьпI

cotцIal-qHa Il професионалlIа ltIIтеграцrtя на лrtца с уврея!цаЕllя 1Iл1l лицit в HepaBHocTc,iillt,
l Iо]lожеIIпе

! llзпъ;r не rl tleTo па !lоръtIката е ограничено в раNlкпте на програNItl за сьзllаване па защIIтепlI
Dаботнrt шlсста

III.1.9) КвалифIrцпране за crIcTeMaTa (обобщение на основните },словrrя rr пrстодrr)
Ус.]IовIlя, KoIlTo трябва да бъла1, и3IIълпеtIп от пконоNl}IческIIте олераторlI с ог./iел на,l,яхното
кпопIrdltrцпране: / Методп, съгласно коиr'о ще бт,де п|lоверявано всяко от тезIt условIlя: 1

За KaIIлItlla,l]l l,e пе ,грябва да са наппце
обстсlя,t,еltс,ttlа,tа rrо чJL54, L]L1 от ЗоП. капдIIдат.
зat кого,го са палllце основацrlя по чл.54,.1п,l от
ЗОII, lIпIil прilво дir представи доказа,l,еJIс l l]a, в
(|,ьо,гве,I,стRIIе с чл,56, irп.r, T,r, z rt з от ЗОП, че е
прелпрllел Nlеркп, копто гарант!lрат неговата
нilдсiклrIост, l]1,прекLl lIалtlLlиеl,о Ita сьответното
ocIlol]aнпe за отстранлване,

KaHlllllla,iIIгe /lеlulа1)Itра,г обс,lюяItепс,tва,tzt в

ЕЕЛОl], Nlс,Iод 3а локазllаIlс на ( ьо l вс,гс,l BIlc ],о с
опIlсаli l] д()к) NIента11IIята

IIe се лопуска пряко IIлп косвено }частtIе в
настоящата cllcтeNIa ха др),жествата,
регllс,грrIраIlrl R Iорисдпкцrttr с преt]lеренциапен
данъчсн рея{I.INl п tItl сl]ързаяи,ге с,],ях лица,
I]]{JlюLIп,гелllо ц чрез гражl\анско
7цrl,яlестпо/коIlсорцII![t в което \,частва
лl]}-,кес1]]о j реIпстрIlраяо в юрIlсдtlкцпя с
пресI)ерr:trtltlален даll1,чен режllNI, освен прII
IIа]lIlчIlе на Ilзкrlю(lенllята по сNtисъла на чл,4 от
3aKolIa за Ill(оIIоNlItческl]те lt фпнансовите
о гноLпенIlя с llp\,жecTt]a, регlIстрI]рани l]

IорIIсдIiкLlпII с прсillсрснцttален данъчен режппI,
L,H I,1,,{ilIIItтe с т9х лItult tt гехните деiiствttтелн tl
собственttцп,

Каrlдltлаllпе пре/lстаl]я,г,цек.,Iарацltя lto образеu в
докуNIентацпята I,i попъл]]ат Част lll, б) ква Г от
ЕЕДОП c,boтBeTI]aTa п нt[орпtацttя.

Ilзпълненп о6]l(ествеtlц поръчки от капдидата
през последните три годпн1.1, счптано от датата на
подаl]аtlе lla заявлевлlето ),сп]/гl], лдеятични tlлll
сходtlIl с предпlета на систеп]ата-както слеllва:
ОП N9 1: ,.Лоставка на тръби, листова стоплана,
сгопIаtIенLI Ilp04)uJIIl rI дI)угй illетiLпни llзделия от
нс,пlIгI.1рана. констр),кц!lо}lна сто[,lаца," tta обпlа
с,гоiiност наii-пlапко 2о ооолв без ЛЛС;
ОII Ns 2: .Доставка на тр,ьбII, JlltcloBa c,1,ol\1aнa,

с-I,опtанепи профплп It други Nlеталtlп I1зделия от
iIерI.ллiеlli c]o1lllHa" нл обrцл cTotiHocT нлii-
пlа]Iко 2о ооолв без ДДС;
oIl Nq з: ..Дос,l,авка Ila п.]етмl]и излелtIя от
rtзlrосоr cтoii.ltTBa, твърдосплавна стомана" на
обL!(а с гoiiIIoc,l, tlaii-пtallKo zo ооолв без fiflC;
oIt Ns Zli ../[оставка па тръбп trзползванil lt парнiJ
Ilo,tirIt rl тръбопроводи по IlзllскRанIlя,га Еа ТУ 14

з-46о-2оо9"IУ 14-зР55-zооr tr др." на обща
(|I oiiItoc I IIаii-Nlалко 2о ооолв без ДДС.

При подаване Еа залвлеIlItе за l,tlacl,t]e
съотRетствие с крrIтерпя за псtдбор се декпарира ]]

единен европеiiскrl докуillент за обII(ест]}еIIп
rlоръчкIr (ЕЕДОП). В него се tlредоставя
съответната IlнфорпlацIlя, IIзпсквана от
възожLIтеля. като се попълI}а спItсъка на
изв,l,ршеIlи],е лостаl]кл. MeTo/l за llоказване на
съо,гветств]lето - на ocнoltaнIIe чл.67 fuп,5 от ЗОП
в,ьR връэка с чл 64 о,г ЗОП в,LэJlож!п е,,lя,г пIоже ла
LlзLска от каl{дl!датлте по ]]сяко ЕрепIе дil
представят спllсък на доставкtlте, коIIто са
идентиlIнII IIлIl сходнlI на предпIега Ila спсlеi\Iа,l'а
с гtосочItане на c]'oiiIlocтllтe, дilтllте lI
пол\аIателпте, прIIдр],жеп с доказа Iелсl,ва за
Ilзв'],рUlеltIt-е лосl,авFll. 1.oг;1,1l),1oBil с, нрсlбходltltп
за законосъобразното пропеяцане ва
процедура,га. В,гозIt cJt\,чaii се предстаRя спIlс,l,к
Hil t lз llьл нпн ll lп доt,тilqrlt. по пlrttлоцеltобрlзеtt.
заедно с доказателства за IIзвъl)шенIlте лос,гаRкlI.

Ус.,IовlIя във

III.2.1) ПнфорпIация относно определеяа професIlя (caNIo за поръ.rrrrr за r,слl,лrr)
!I1зпr,лненпето на поръlIката е оIранrIчено до определена професпя

III.2.2) Уоаовltя за изпълцение на поръчката:
J](]JloBl,!яTa за ,Iзпълнение на всяка конкретна поръчка, въз.поr(ена Е paI,1KrITe
It.1 I.]астояцата КС ще бъдат посочванI,1 от възло]кителя в поканI,1те li
цок_rлlентац1,1ята при стартирането.

относно персонала, които

\ ITIT d]?oJ]](,_J(.d |_]h9R_b{.(lr.. ]jDd.rгý,rбь



поръчката
!Зlлr,;rжеl ttte за посочвапе

отговtIDя зit IlзII,ьJ]l lellrte'i,o

кв \.,Ill(Dllt \lII()llIl\ с JK tlо\] \ Ko\l\ ll \1tlll \(.J\ l ll lлсп(пя 7)

Ila IIпIеIiата lI проd)еспона,пнItтс KBa-lIltcPltt<itlptlt на llcllcoHa-lla. Kcriilcl
IIа

РА3ДЕЛ tV: ПРОЦЕДУРА

VI: ОПЪЛНИТЕJIIIА ИНФОР

\Ц.з) Допынителтrа информация: 2

На ocнoвaНrle чл.4J, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска за включване в
r]I,IcTeМaTa да бъде представено едно заявление за участие| независ!4I4о от
сроя на позициите/ за които кандидатът подава
заявление. Заинтересованите лица имат пълен достъп l1o електроцен път до
доку[,J-антаLlията за участие в "Профил на купувача", раздел
Кв а пJ.,Iфика ционни системи. Всички решения и разясненrIя към настоящата
cl]cтex,la ще бъдат публrIкувани в профила на купувача. Конкретните поръL]ки
по настояцата система ще се възлагат за срока на нейното действие
сqrlтано от посочената в обявлението дата . Документацj,lята е безплатна ],! е
на"т]iчна в профила за срока на действие на системата. Възложителят я
предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало ToBal като x/ly я
I,1:зпраща за негова сметка. Кандидата пт4смено заявява на факс или по е-
maiL, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.

l\r. 1.6) lIнфорIlацI[я относно елекцrоннIrя търг
ПIIIl'('С Il3llo,lJt{a e'leK l poHel l ТЪРГ

l\r.2.1) Прелttlпна пl,бллrrtацrrя отяосяо тазIr проIцедl'ра 2

l]IoNlel) IIа обяl]ленlrето в ОВ на ЕС: ПППП/S ПГ]П-ПППППП
IIопIер Iia обяuJIсвttсто в РОП l[l[lГlГl[lГlГl

lV.2.4) ЕзrtIцII, па които ]uогат да бъдат подаденlr офертите rrлrr заявленията за }.частлlс
1

!Англпiiскп !I,Iрландсr<lI !Малтtriiскп lPt,ilt,bHctctr !Фрсllскrl
ffБт,,,rгirрскп !Испанскл

lI I аJIIIанскп L_] Н идерлаttдскп f_.lСловепскtt flЧеIrrкlr
aTcKlI L ]-/laTRпrIcKII L ]llолскл L ]унгарскII L ]]LlBeлcI(Il

EcT,,llcнtl l|Лttтоt+скlt ||ПорпгаrскrI ФIlнскlI

СловitLIlкll !Xl,pBitTclKtl
СлоRепскIl !ЧеIrrкlr
УнгарскII ! ItIвелсr<ll

\II.2) Инфорпrацпл отпосно електронното възлагане
Ще сс прIIлага електронно поръчl]аtlе
Ще се IIзползва елсктронно факц,рIlра}lе

\.I и по облtалваяе
VI.4. r) ОDган. KoiiTo tlтговаDя за пDоIlел\])liте по об;калванс
Офr|I(Itа]lIlо паиNlеlIованtlе:
rr||!1,1la1,!я за зацита на конкуоенцията
Пощенски адрес:
l]:,,_I]. Вr] .! сша t, 13
Градi
aофrlя

Пощенски код:
1000

llърrкава:
BG

Телефон:
+з59 29B840l0

Елекгронltа поща:
c:9r:aonlni?cpc. bg

Фа I{c:

+з59 2980]з15
IJHTcpHeT адрес (URL):
hl tp://,лlW!.J.срс.bg
\Ц.4.z) Орган, rtoriTo отговаря за процед]'Irите по пtедлlацIlл 2

()(l)IlIllIaLпHo наппrенованIlе:

lIоtценскlI адрсс:

\ l !l l 1]]e.]] ](.-]6d ]LlOý.h6. 6-]:rl]d,]]\J(.b



I.B \ Ill']|lll\ \llll()llll \ ( jl( l I \] \ l.(l\l\ Il \ lllll \( ]\ l lT ]i.t rx ]l

lllall: Пощенскп кодi ,Цт,рr+iава:

'Iелсфоп:

I]лек,гроIIпа поща: Факс:

IIrr tclltteT адlrес (URL):

vI.4.з) Полаване на жалби
Точна lrнфорпrаtltlя отIIосно краен срок/крайни срокове за подаване I!а жашбпi
a,ы.J]а.]но правилата на гл,27 от --]ОП (чл. 196 lT следваците от ЗОII)

YI.4,4) Сл) пlба. от I(оято iltoiкe ла бъле полJ,чена rIнФор:лtацrlл относпо подаlr:tнето Ila
iliалбrr 2

О4)tIllltапна паппrенованItе:
Врик,-л ЕАД
Пощенски адресi
lIiз,ьI1 града
Градi
Гъ.п-.бо во

Пощенскп код:
62в0

ЛържавiI:
BG

I слсфоIl
+з5 9 41862з9з

Електронпа поца:
пLаrkеt@Ьrlkе1 }эg . com

Факс:
+з5 9 41в62з9]

нтернет адрес (URL):
ilt.ltT. Jэrr ke J. bg. соm

\rI.5) Да,га на пзпращаЕс IIа
.llaтa: 2glo5/2017 дд/пiгт/гггг

пастоя Iото обяDление

В],злагащплт орган/L]ъзложптеJIят носII отговорност за I,aparпltl)alle l]a спазвапе на
закоподателстRото на Европеjiския с1,Iоз Il на всIIчкlt п11плUп.llNIIt зilKoI1,1.

1 моля, повторете, колкото пьти е необходимо

' в приложимите случаи
Е ако тази информация е известна
r ] моля, представете тази информация тук или в поканата за представяне на оферти

или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
?Е мо}ке да бъде присъдена значимост вместо тежест
?r моя{е да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият

критерий за вьзлагане, тех(естта не се йзползва

\ |l|| (]cO]]\h .{ll ]ь!ý l\(,dl. ]tEd]F]6l)


