
Ф)лпllljlптI] l,\ BlrlIIor(l:TI\ порl,чR,\ Rо\1\ll\!l!l!\сIl\Illlпсг.,пr)

прrrц.рка към оФ!rцпалеп вестниr( на Европеrlск ." ".rо" 
ШЛ il' Е 00 6 /О

lIttфорлtаrlля п онлаtiн форпtlлярrt: lrttD://si]rrap.ted.eц[opa.etI

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКq. КОМУНА_ЦЕII УСЛ}ТII
Резr,лтатrr от процед}?ата за възлагане на обrцестliена п()ръчка

Дцректrrва 2о14 /25/ЕС / 3ОП
! lIpoeKT tra обяпленrtе

Щ ()6явлеппе за пr,блпкl,ване

РАЗ/IЕ"tr I : ВЪЗЛОЖИТЕJI
I.-t) IIаrtменовапие II адресп 1 (моля, посочете всltчкIl възло?кt{телll, KolITo отговаDят за пllоцелчrата)
ОсЬttцttопно наппrенованr,rе:
FрI.]кел ЕАД

НациоIIа]IеI] регисr,раllltоrlсн нопtер: 2

\z.}5?6494
I'Iопlснскп адрес:
lit ]вън града
Грпл:
ГъпъбоRо

код NUTS:
вGз4 4

.IIпце за контакт:
КрасI.1мира Димитрова

Телефон:
+з5 9 41В62з9]

liлектронна поща:
naIket LqJ]r r kel-bg. соm

Факс:
+з5 9 41в62з9з

lIн,гернст алрес/и
Основен адрес (URL):
http: / / ыl./t\l , Ьr i ke l -bg . соm
,4,лрес на профuла на купувача (URL):
http:,//brrket-bq.com/bg,/about-us/buyer profile/procedureS/169-dostavka na
SLroii:eln1 i izolatzionni-materlali-za-rehabilatatziya-na kоtIоаgr--gаt-l-па-}эrikеL
-ead ро tri obosobeni-pozitzli-ref-l2oa2 2а\
I.2) Съвпrестно възлагане
! IIоръ.tкаr,а обхваща съвNrестIiо в,l,злагане

I} c"lil,чirii llar съвirjестно нъзлагане, обхващащо разлиrIпп държави приложипIото нацпонiLпно законо/lателстl]о l]

сфсtrlа,гil на обrцествевпте поръчклI:

fllIоlrъ.tка,га се пъзлага от llеItтрален орган за покyпкп

I.6) ОсноDна ле1-Iносг
!IIроttзводсrrlо. препос и разпрсделение на газ и

TolIJllIllIIa е I lel)гllrI
ffi lliлсtст1lltчсска еIlергпя

lllобltп на газ rlпrt нефт

!ll1ror.lttatte tl лобttв tta въг-,lttща IIлu дрl,гл твъ|)дIr !Летищнtt деiiностl t

горI!ва

!13o21a
ппошенскtt r,слчгlt

ПДрr,га деlYlност:

!)Ке,,tезоlrьтtlл чслl,гп

!Гралскlt же,,lезопr,тltп. TpaltBaiitlIt.,l po,rleiiбtK:rlIl lr пlt
ав,гобt,сltll чслt,гп

П Прt tc,r,aHлtrtHlt деiiпос,гл

РАЗДIJI II: ПРЕflМЕТ
II.1) Обrt!ат Ila lI

II.1.1) НаrtменоRанIIе:
ДоСтавка на строителни и изолац]4онни материали за рехабr,tлитац]rя на котлоагрегат Np

1на ,,Брикел" ЕДД по три обособени паэиции
Pe(repeItTeH помер:2 12аа2
II.1.2) Основен cPv код:
Доп'ЬлIJlI l eJleIl СРv код: I 2

44110000

II.1.з) lllrл Ita llорт,чIiа
!Сr,роllтелстпо ff,ЩоставкrI flУс;l1,гl t

II.r.4) Кратко описание:
,,Доставка на строителни и изолационни материали за рехабилитация на Котлоагрегат
),]'1 на .,БрIrкел"ЕАД, по три обособени пазиции" |1" 1,20а2/2О11 , с те?,нически
:]арактер|rстики, посочени в техническите спецификации.
Предмет,ът на обществената поръчка е разделен на три обособени позицIlи (ОП) :

- ОП N' 1: ,,Доставка на перлитни tuIaтериалt]"
oll li' 2: ,,Доставка на вата"
ОП I']' З: ,,Доставка на оI.неупорни материали".

II. t.(r) lI oTrrocrro обособецrtте



оБrв.'Ifl]]lЕ ]l\ въ]lIохЕн \ ll()Pb'lK,\ kОj\]\нд,ЦIlll\(-L\]||(псDс,t7)

l Iil(тояII(а,гil

II.r.7) Обrllа cTor"rrrocT яа обществената поръчка (без да се вк.аючва ДДС)
(.Съzласllч lttt спrc dа пlJблlоlуваlпе Даa Неa )
CтoiiHocT:
(LIо]lл, 11осо,lепlе обtцопtсt спtоt"tноспt на oбtLцectllBeHatlla поръчrсс. 3о 1111фор)!оцllя oпtltoctto tпtdttBuOLloлitl 

'tоръчlttl._rlо,,tл, riзlrо,,rзсоiiпl е рсIзOел V)
ttлtl lJirii-Htrclca or]rellTal / Haii-BrlcoKa офе])та:
колlо са взе1]l lIредвllд

(зо po,1troert сllор(tз!J)Iеl|L!я - обLцq лаксu-мално cl]lotiнocлr за 4ял опlо llроOължLоllелllоспl)
( зс r)ltHo-1tttчпп сllспiе.]!п{ зо покупш{ - слlоt'ir{о спt на tюръrосапtо/tоllе, кояпlо/кошllо lle е/са Btlllo|letlo/Ll n пpeatllllHlI
обяв-,lенця зо възлаzане на ttоръ,tкLt)
(зо поръчlсlt, баэчрсtlttt lla poлlKoBLI сlюразl1менLlл; ако п oBCl се tl3lrcla6a, cлlori носп1 на llоръчкапlа/lоllе,
коя]по/коlпtlо l1e е/са вfulю\ена/ll в l\реаuщllч обявленllя зо възлаеQне llQ

РАЗДЕJI II: Описание / Обособена позиция
II.2) опIrсанис
II.2.1) I{аrIмеuопание: 2

,,Дaставка на рата"
Обособсна позлlIия NQ: 2

II.2.2) Доп:r,лцптелцtI СРv кодове 2

OcrrollcH CPV код: 1

,Цопr,лпtlтелсн CPV код: 1 2
44111520

II.2.з) Място на изпълцецие
()сновно пIлсто на изпълнение:
DDP, про],1-зводствена плоцадка на ,,Брйке,п" ЕАД, гр. Гълъбово, в склад на дружеството
]Iлr] по л,lестонахожденl.,1е на съответния цех.
кол NUTS:l ВGз44

II.2.4) Описаяие на обществената поръчка:
(естество п количество на строителни работи, доставкц или уо'lугш или указване на потребности п изисквания)
Доaтавка чрез покупка на вата, която е подробно описана в документацията,
Ha.jr:H на tIзпълнение поръчката: по заявка на Възложителя.
Доставктjте ще се извършват при необходимост, на базата на отделци заявки,

I1зготвянrJ и подавани по факс или с писмо от страна на Възлоя(ителя отдел
,,Търговски".
Срок :за t/Iзпълнение на всяка отделна заявка за доставка: до 20 календарни дни,
считано от получаване на заявка от Възлохителя.
Възложите,пят не е длъхен да заяви цялото количество изделия, по съответната
позицi]я i4 не носи отговорност эа това.

II.z.5) KprrTeplrrt за възлагапе
(a'i,2-,Ia.llll лtt спrc Оа публttкувапrc До 8 Яе П )
! Kplr reprrii за Kallec],I]o - I,Iпre: / Тежест: 1 2 2П

! I{plr герlrii. свllрзан с разходп ИNlеi / Тежест: 1 2Е
Xl I[cIIil -'l'еrкес,г: 21

II.2. rr ) IIцq)opillaIlllrt относно опtllrите
()IIIllIl!
()Il I tt,at tt te IIl olllltIlt,l,e:

даП tlcK

II.2.1з) IIt14)орпIацrlя относно средства от Европейскrrя съюз
()бulес1,1}еIlа,га пор,ьчкае Dъв връэка с проект и/или програма, с|инанспран/а със срелства о,г ДаП НеК
Iil}PoIleiicKtIя с,1,Iоз

IlдснтII(l)IIкацIIя на проеI(та:

II.2.14) Допълнителна rrпформация:
Решен].]е |r 16Д/а2.08.2017г. на Изпълнителния директор на ,,БрrIкел" ЕАД за
пр-акратяване на обособена позиция N! 2 - "Доставка вата".

РА3ДЕЛ IV: ПРОЦЕД)rРА

Iv.1.1) IlItл процед)тlа
ffi Or кlltt,га гtllоцедура

f]Ot,patttt.teHa процедr,ра

f]Пporteirvpa на договаряне с предварптелна покана за участие в сьс,tеза,геJIIIа rIроt(елура

!С,l,сr,еза,t,еltеп дItалог
Пар1,1ll,()рс гl}о за иновацпл
l]ьз,rilгillrе tta tlollr,.tKa без п на обявлспtlе за llоDl,чка |]о п\,Ьлllк\,впнр Hil оЬлнлсllltр Ja IlоD,|,чкil н ( lllllll(l!il,1cll вс( lIlIlK lli]

\|||| l]blr n| | !] ]],] lLn( cIIia]rolrбc.



оБяв.lFl]llF l\nT,]i]orll I]\ lкп,ь,lкл K()NI\Il\lTH'l\(]l\Tll(treш],яl]

l,вроIIеllскlIя сlrIоз в сл\,чаIlтс, пзороенrl по-долу (мQля, по[I'ьJItlе']'е ltри]IожеIIIIе

! lIr,б;IrrчItо с,ьсr,езанIrе

Пl]ряt<о дlогопаtlяrIе (мо_ltя, попълttете приложенtrе Г5)

Iv.1.:]) Пн(Dормация относяо рамково споразуменIIе Itли дI{памIlчна crlcTeпta за покупк!t
!Тазlt обrцес гвеttа порr,чка обхваща сключването ва раDlково споразуменле
flYcтaHoBetta е ллIIаN,lичIlа систепlа за покупки

l\'. r.6) lIIrфорirlацtlя oTItocнo елекцrоннця търг
f"lIIзпо,пзваtl е елсктронен търг

I\r.r.{l) lIтrфорпrаrцlrя относно СпоразуменIrето за дърrкавни поръчr<rr (GРД)
ОбtllссгlrеIlаIа r]оръчка попада в обхвата на СпоразчNtенlIето за дъDжаI]нlt пор1,.lкIl (GP,\) ДаП llexl
I\r.2

fv.2.1) Пlrелrrrпrrа публицаIция относно тази проlIед}ра 2

IIопIер на облвлението в ОВ на ЕС: 2o17/S 116-2ззВ64
Нопtср на обяпленrIсто ]] РОПi792rо7

d съсJllс3оl?Iе-/lJi(l tlpotleOypa: обявленtLе зо поръчка - ко!\ILJналнч LjслUzч: Сllспrc q зо квqlulфчll1lр(lлlе - ко-itунол,{tl
t/c,,lt/ail. iiз/lо,/iзбапQ l(arto по,(сно з.I учасDltlе € съсll7езсIпlеJlна ttpoLleOypo; Обявлеtпrc за 0обровална прозрачносrll e,t
(lпlе)

IV,э.8) lIнфорлrация относпо прекратяване ца дllна]rtичпа систе]ца за пок_чпкп
!Обявлспrlсто обхr]аща прекратявавето lla дцItамrlчната система за покl,пки, пчблrtкчвапа с rорепосочеlIото

обяплеIItIе за пор!,tlка

l\r.z,9) IIнфорпrацrlя за преr(ратяваце ца обявена процсд}ра за ltoHK\peHTHo вT,злагане на поръчка
пол 4)орпIа,га на перt{одrlчно ппдикативяо обявление
! l3ъзло;кItте,пят няNIа да в'LзJtага повече поръчкп l]ъз осноRа на горепосоченото перrlолItчllо llII/lllKilTIiBHo

обяl],|lеllllе

въз,,IлгАнЕ нА поръчкАтА 1

llоръч!rа Ns (Лоtовор Ns)i
Обособена позицIIя Nq: 2

}IaltпlcHoBarrltc:
,,!a, |тавrа ]la вата"
l] ь:: lttl,tlt,tta с rrорьчr;it/обособснil позItцlIя даП неХ

По p-l+t ка,га/обоссlбеl l а позItцIlя нс с възлоя(ена
ffiIIе са tlo_,tl.tetIlt о(Dертп Ilлп заявлсния за \частIlе лlI всrlчкIl са бtl]lrI о,l,хЕърлсIill

Орrlгпrtа,ltно обявление, rlзпратено чрез Е
ПеNоti(еs
!TED еSеlldег

ПДрlrп
Поrребптелско влIlзане в TED еSепdеr,: Е
Справка за обя вления: [][][][]-ПППППП Е (годllна lr нопtер lia докухlе}lта)

Iiil llзпрilщане на орtlгинaulното обявлеItие: П дд/пtлr/гггг

\:.2. t) Д:rта на сlijlючване на договора

\,'.z,z) Ilrl<|lopпraцrrrr отноено офсрти
((]ъ., lосtlILlII c,,le .]о пубLlttпlвапе Да a Не a )
Ii1loii rla llo,rrr ченttте od)epтlr:
Iipoii tla or[repTtITe. постъпltJItt от MCll:
(MClI - KitllTcl с опрсдеjIено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Копrлсията)
]jpoii llil o(l)cpTllтc, постъпIIли от оферентlr от другII държави ttлеlIкп на ЕС:
Бlrоii trl oc|lcpTttTe, постъпплlt от оферент1l от държавIl, KoriTo яе са tIJleHKlt IIа ЕСi

IIоllъ.lка,гil е възло)кена IIа г|')\'па от LlконоNIпческп оп llc
1r.z.:l) I{аrrмспование II алDес ца изпыtпптеля 1

\/.z.4) Информация относпо qгойцост-га на поръчltата/обособена,га IIозtIl(lIя (бсз ла се вклIоаIва ДДС)
rCae-,tocпrt -,rtt спlе аа lпJбJllпQJвапrc ДаГ1 HeZ)
l I,bp л<lr lачалн а обща прогнозна стойност lIa IIоръчката/обособевата позпцпя: 2

Обll(а c,l oiilIocT на поръчкirта/обособената позlIцIIя:
I]лп IIaii-llIIcKa оферта: / Hai]l-BrrcoKa оферта:
liо!гl о са llзeTIl прелRllд
Ваlrr,га:
(.зс trlct lt ltoe tl сtюразцltенttя - обtl{п ,r1оксllllол,{с cl,ioti,locllI Jс 

'позtl 
обосабена tюзttllltя)

r,зo 0tillc-lltiчlltt clIc,lIe,1l1t Jа покl/лкtI - слlоti llо спl но l1оlrъчt{опlсI /L{1,1e за lll<tJt{ паi]п1llаrr

\ ]]l i7b r5l:(.ll'c:r_ l]Ohb ld{l aablo0(.ee



оБЛвjlЕIпIЕ зл Въ],l()]{Еt] \ п()Гъчк \ bo\l\ l l.\ ll ll l \ (] \ l l l 1псl]с, я r)

вtiiю,rcпtl/ч tl llpedutttHt-u БявленtLя за възлоеане на поръtutLt)
(зrt ttоръчlсtt, бозttрrrнtt l/o p0,1tKoбtI сlлорозу,l1енllя; ако |7овQ се t{al{c'(€c clltoйпocllt tta ttоръrtкапtсl/tttltе Ja lпOJll
llo]rlllll.](I. Kor,,lo/,(otlDlo l7e е/са влс4ючена/п б npealluiHu обяоllеlпIя аа възлаzоне нс лодlъ,tкltJ

V.2.5) IIн4)орпIаflltя отпосяо въ3лагането на подизпыIнптсл/!I
! IIlra в,t,зпrожност поръчката да бъде възложена Ila подизпълнптел/п
Cloiillocl,!IJIlI лял от поръчката, KoIlTo е l],ьз]tlожtlо да бъдат пъзложенll на п од1.1зпъ]] tI l lтeJl lI П
СIоiillос,г, без ла се включва ДДС: Валlта:
I\яll: _%
I{pa,l,Ko оlIпсанпе па делiI от поръчкil,гit, KoiiTo ще бъде възло)l{еl| на подltзIl,ьлнlIтелlI:

Y.z.6) Платепа r(eHa 3а покупки при благопрйятнIl условия 2

CToi'lttocT, без,цп се включва ДДС: B.Dl}Ta; ВС;N

\,'.2.7) lipoii на възло?liснцте поръчкtt: Е

\r.2.8) Сц)аrIа на проrtзход на стоката ,rJrrl ).с-T }гата Е
! ПlrоI tзхол o,t, Обrrцtосттtt

! I I роttзхо,,1 пзвr,r l Обrцr r ос r,га

,/l ыl-,клва: llIl
\/.z.g) ПоDъчIrата е Dъзлояiена на od)eDeHT, пDеможил варпапт Е даП неП
\'.z.trr) OrlrcnTrrTe са бrlлll liзt!тюченlt поDадIr това. че са бIIлII необIIчаI"Iно HIIсKII Е Да П I{сП

VI: ОПЪЛНИТЕJIНАИНФО
\Ц.:]) Допь.rнIrтс_цпа инФормаr{пя: 2

\II п lI TIo об;Itалвапе

\/I.4. l) Орган, rtойто отговаря за пDоцел\.рите по обжалване
О(])IlllllалIIо I]ап[rенованиеi
!iol.]i,l,jJ ]J] за защита на конкуренцията
ПощевскII адрес:
ai:, п . ]J] Iтоша
Гl)ад:
сL_iфI,] Я

пolllel lcI{l{ Ko,1l:

] (_) (_] (_)

Дъl)жаl]а:
Baj

Телефон:
+з5 9 29BB40l0

Елек1])оIIпа поща:
ср с а с-lm r rI с .jp с . ]]g

Факсi
+з5 9 29807З15

I]HTepHeT адрес (URL)i
ht tp: / /r.,!^ri^/. срс . bg

\rl.4,z) Орган, който отговаDя за пlrоцед}.Dпте по медпация 2

L)tlrttцtrално пartпleHoBaHtre:

ПоtIlеl]скtI алрес:

ГI)ал: Поценски Koll: Дl,ржава|

Телефон:

l]лсктронва пощаi Факс:

lIптсрнст адрес (URL):

VI.4.:]) Подавапе на rкалбrr
'I'o.tHa пнс]rорпtацпя относно краен срок/краr'lни срокове за подаване HiI >кiLпбп:

\rI.4.4) Слr,iкба, от която може да бъде пол!пrена rtн4)ормацrля относно подаването на rкалбrr 2

o4lrrцrtiultto l tauMet to ван tre:

Rрr!кел ЕАД

\|||l r7b]iБJ ]Ii] ]].7 аь]i-сгlmь:]о{)(1сс



оБявлFIпlгзлвъзпо]кFТI\ lк)РЬЧкл ко\Т\lL\ЦlJII\(л\гlI(пеl).!шl)

llоIценскп адрес:
I,Iз въr 1 гр ала
Град:
Гъ,цъбоЕо

Телефон:
+з59 41862з9з

I]JleKTpoH!la поща:
rпаrkеt Gbr1 kel-bg. соm

Факс:
+з5 9 4iв62з9з

lIHTepHeT а,l1рес (URL):
trtl-p: / /паrkеt 1ЭЬr1ke L-bg. соm

\II.5),Да,I:r на rr3пращане на пастолlI(ото обявлея е
,][а,гirj 14.о3 zor7 дд/пtпI/гггг

ПРиложЕниЕ г2 - коМ}'tIАлни УсJIJТИ
Основанrlя за Rт,злагането на поръчката без прсдварIшелно пубJIIIrýтrане на облDленItе 3а IIораrчка R

Оrltrrциален всстник на Fiвропеiiскrrя съrоз

,Щиректива zоr4/z.5/ЕС
(пrоля, rrзберете съответната опцrrя L прелстаl!ете обяснеIrrtе)

1. ОсIlоваIIllя за Irзбор на процедура на договаряне без предварtlтелно пубJtик\,ваIJе ва покаIIа за \Iчастпе R

състсзаl,еrillа проI(еl(}]ра в съо,rветствие с член 5о от Директпва 2о14/25/ЕС
!./lttcBaт o(leprrr IlлII няNIа подходящ1I оферти/заявленпя за },час,IlIе в о,гговор на предварителна покана за yrlacTl]e п

с bc,l ез:1],елна процедура

!Rъп1,.,,,11;11;1 tl(,рl,чка It\lit за цел cil\Io Hllt^l н оизм едо пптел cKir доiiнOс]. експсриl\lснl, llрu\чвi']не llJlll pilзBoiilIa
деiiIJост прII ),сJIовияl,а, _vказа}tи l] директивата

С t,Po I t,l eJIc,l]loтo, доставк!Iте Iи1I услугитс могат да бълаr, прелоставепи caNlo о,г определен ltкоrtопlII(lески оператор
п()рад]I с,псдIlата прllчина:

!oтc,t,cTBrte IIа копкуренция по техническtt прIlчинп
!обruсственtr пopbtlKa с цел сьздаваtIе или придобItRане на уникаJIllо проп3ве,це]Iпе на Itзк\/с'гвото lIJlII TBop(Iecкo

IIзII,ьлвенIIе

!заttlпта Ilil IlзкJlк)чttl,еJIнIl праваl вклIочително права върху пнтелекý,аJlна собствеItосI

! I [зк,,rкlчптслнlt IlеогJIожпи обстоятелства, предпзвиканп от н епрелвItлll itl ri 3а l],ьзJlаI'аlIltIя орган с'ьбIIтIlя, II в
( ьо гllс,гс,lj!Ilе със строгите услоRпя, },казаtlи в дирекl'ива'га

!,/lопт,.пtltrгслlтл лостаlrкц o,t, п ьрI]опачaLлtIия доставчик. възложени при строгuте },словltя, уt{азаIlIl в /It]peKTIIBaгa

!Iloпo/rr строttтелство/ус,rlуI и, кои,го представляват повторение на съшеств1l]ащtl строIIтслстRо/),слvгл и които са
B1,3jloя{elIlI Il съответствпе със строгriте условия, указанп в дирекl,ивата

!Поllь.Iка за r,слугп, предхо)+(дана от KoIlKypc за лроект, въз]Iожена съгласно предвпденпте в KoHKvpca за проект
пl)al]I!Jlit Ita llобелtIтеJtя Ilлп на едIlн от победителlIте в него

!Осllгrряване на доставкti, които са котIiрани и заý'пенл на с'гокова борса
IIок\,пка Ila доставки lIли \,слугIr прп особеllо изго,цtlu ]'словия

!от достав.rlrк. KoiiTo оковчателно прекратява своя,га стопанска деiiност
!от лпквtlлаторп ltлIt сLtндицtI прrt tIесъсrоя гелllос1,, спораз},NlенIIе с кредпторII илII сходtlа процед\,ра съгласво

нацIIонaUIнIIте правпла п разпоредбrI
П llзгоltttll покуIlкп прл нaulпчие Еа възNlожност, която е нaulllце за пIного кратко ,rpcпIe IIрп особеuо llзг(rlнII

\,слоппл II iIit цена, значltтелно по- н l lcKa от обl tчаiiп I tTe пазар н l l ценrI
2. Др1,1,I! осlIоваIIIIя за възлагане на поръчката без предварIiтелно пIбл к\'ваtIе I]a покаtlа зil \,час,гUе в сl,с,],еза'геJIltа
IIроцед\ pir Ir ОфtI1.1иаJIен вестпик на Европеiiския съюз

!Общестlrената поръчка не попада в обхвата на прпложеlIие lla дирек'гпваl,а

:l. Облсненrrс
Молл, обяспеtе по лсеl] л разбrlраем lIачиIt заtl{о възлагаtIето на поръчката без предварuтелно пJ:блпкуване в
Ос|rпчпалсн l]ccTнtlK Htl Европейсrtлtя съюз е законоФ,образIlо, като посоtIttте съотIlосItN]Itте 4)акти Il кога,rо е rп,lесl,нQJ
прitпtlп],е заI(лIоченпл в съответстtsпе с директивата: (Nlаксимупl 5оо лl'пtrl)

прилоя{ЕниЕ г5 - оБщЕствЕни поръчки tIA нискА стоЙност
Основанrrя за възлагане на поръчка чрс3 пlrяl(о логоварлнс

зоп
(;rrоля, rrзберете съотDетпата опция Il предстаl!стс облсненtrс)

l, с)сIIопаIlIIя .]а пзбор lla lIроцед],ра па пряко договаряне
Стрrlllтс:rсгвоrо, ltoc[aBKпTe IlлI,1 \,сл},гпте Nlогат да бъдат предоставснл сапIо от опрсде]IсIt III{oHoпIl]tIecKtI опера,|,ор
пора.lllI с псдIIата IIpIlLlll пa:

!o,1c,bc,rпtte па конкJ.ренцliя порадlI технIlчсскIl прllчIlнп
! oбrltec,t BeTta поръчка с цел създаванс Ilлп прпдобltване Ila \ IllIKa-lI1Io Il роttзвеленltе Hil ltзк\ c'1,1]o'l о ItJIIl 'I'lJop(IccKo

lIa]п,I)JIIIеII}lс

\ ]IlT r] ] rг]( l(r ll.)j ]lr]Il с illr]l]l)|cc



оБrвлЕLl]IЕ з:\ ВыложЕII \ поРЬЧк \ I\о\l\н\лLlIl\(]l\Ill1Rе|с,я])

!заrцtrга на пзкпIочllтелЕп права, вIOIючIlтелно прilва върх]- и нтелек,гуaL'l I Ia собствеIlосI

!i3a 1,слl,гIl/стоtltt за на}.rIЕопзспедователска и развоiiна дейност trpп строгите условпя, указаIirI в ЗОП (сап,lо за
лосr,аllкIl)

!f{опълпrlтелlIll доставки от първоначаJlния доставчик, възложенLl при условпята! указаl{и в ЗОП
!Прсдпrет Еа поръчката е доставка на стока, която се търгува на c,тoKoBa борса, сы]JIасно сtlriськ, одобрен с акl,на

МIlllIlсIерскIlя сы}ет! по преможение на illllнIlстъра на фrrнансtrте
Покyпка на доставIiIl плlt услугл прIl особено llзго/]ни условця

Пот доставчпк, KcliiTo окончателно прекрагява своята стопавска деilност
!от лlrквпдаторп lIлtI сlIндlIци прп Ilес,ьсlоя,геJIност, споразуменllе с кредпторrl пли сходна процедчра с-ъIJIасно

ItаIlIIоItалнIIте правила и разпоредби
!Пolrr,.IKaTa е за }.сл)iгLl, предхождана от конк)рс за проект! възложена съгласно предl]пдените в конкурса за проект

IIpaBI!JLa, lla ]lобелl]теля llлl] на едrrн от победителllте в Helo
! ЕIеобхо7llt пttl е неотложно възлагане на поръчката порали пзключлтелнlt обстоятслства, лрсдизв!Iкани от сьбlt,гllя,

Kolll,o не лIогат ла бl,дат предвиденlI от възложителя tI нё € l]1,зNlожl{Q спазвапе tla срокоRете по чл, 173, aul. 2 It З ог
l]()п

!Прочелlрата за възлаIане чрез пубJIично състезанпе е прекратсна, тъii ка,го няпrа полалеlIIt o4)epт!t иJILI

ltо/]аленlIге оd)ертп са неподходяцll и първоllачаJIно обявенпте условия нс са същсствено проп|е}lеIlrl

!За лtпого кратко }rpeMe въэпикIlе възNlожност да се пол}чат доставки лли услl'гп, IIри особеI]о изгоднll условпя и
на цеIlа, знаLtLtтелtlо по-нпска от обIлчайнлте пазартlп ценп

ПJlеобходrrпtо е tIоRторение на стролIтелство rии услyгп, възложени от сыllия lJъзлоr{lt,геJI/и IIа ll'1,1)BollatliulHtIя
Ilзпълнllтсл, пр].l нilлIlчие Ila ]/сrlовия,га, llосочепи в ЗОП

! OбItlecTBetlaTa поръчка е за усJ,Iуги по приложенпе Nq 2 и е на стойност по чл, 2о, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. облснеяIlе
Молл, облсне,гс по ясен ll разбираеN| начин заLцо вl,зJIаt,аIlето Ita поръчклта чрез пряко договаряIlе е
закоIlос,ьобразно, като посочIiте съотносипlпте факти ц когато е уNlесгIIо, праl]I]ltl,е зак]!IоLlеIIItл в с,I]о,гве,гс,гl]ие сl]с
ЗОII i (пIaKcltпlYill 5оо д}.пlIi.)

Възлагашплт орган/възложIIтелят Hoctl отговорнос,г за гарантиране на спазване на заI(оподателството па
Европейскил съкJз lt на всllчки при-по)i,-Ilillи закоlIIl.

i моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в прилоr{имите случаи
. ако тази информация е известна
. задължителна информация, която не се публикува

'о може да бъде присъАена значимост вместо тежест
2 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за вьзлагане,

тежестта не се йзползва

\ п| r]Ll rli(- li].rlor ilrl].|Lii]]o.iicc


