кз \

TIT(l]lll.

\тпт(tl]]l\ l

Пl)ItTl,plia къпt Оrtlltцllалсн rrccтllllli rrа Гврrlпеiiсlirrя
I I

н(l)орпIаtlllл lI онлаiitt

"*",,,
рд! ]

(lорrlr1,1ярrr:

,i?,
У\ 'V
IT{

l|\l\

ко\]\ !Iл'JТТll

\

(

rI! l Il

lвч\,п

7]

цч 26 ч?

квАлиФикАционнд с!IсI,!]MA KOMпL{JIHII услу1,II
ДиректIrRа 2о14/25/ЕС

п

I]Iafi оя Iцо],о обявленпе е покаца за участие в с],стезателЕа процедура

ЗпIlптересованптс операторIl трябва да лIзпскат възложllтелят да бъле кR.lппфици])ап съгласно
KBiull!d)ltKatllloHHaтa система Поръчката/ите ще бъде/ат възлоrt<енtr/л без посjtеl(ваIIlа покана за \'частIlс
съ(lтсза,гслllа llроцедура.

!Просtiт

Hir

]]

облвltеltие

Щ ()бяп,rсltlrе за тtl,блпк\,ванс

I: ВЪЗЛоЯtИТЕJI
Halt leнoBaнlic lI

I't\3
1.1

посочете

lioItT() отго

IlсlIчкIt

I{ацпонаJIен регпстрацrtонен Boltep:

О(I)Ilц!tfu,lно наI.INIепоRанпе:

i2з52649д

Б
i1],,.,i ЕАЛ
ПоценскrI алрес:
r_]

L'[з

вън гра па

Поtttенски код:

6280

BG,r 4 4

+з5

Кр а си1,414ра Димитрова
ЕлектропIlа поща:
Ina

2

Държаt]а:
Вс1

9 41В62з9З

Факс:

r}iet la]]ri ke1 bq. соm

+з5

9 41В62з9з

llцгерIlег

Основен алрес (URL)i
ыw,"r. Ь

]: .r.

kel-bq.

соm

.4,црес r]а г!рофила яа купувача

(URL):

profile/qualification-systems/167d.Stallka na-prcmiShlena-i-energetichna аrmаtuIа-rеf -Ks-08-201 7-g
l-rttp: //www.ЬIikе1 ):lg.com/bglabout-us/buye;:

I. z) Съвirrсстно възлагане
!Поръчката обхваIца c,bBDIecTHo в,I]злагане
В слl.tаii на съвNIестно възлагане, обхващаIцо раэличнrl държаl]и -

приJIопiипrо,го нац1.1онално законодатеJ]ство в

с()ера,га па общественIlте поръчклl:
lIolrb.lHala се R,Lзлага от

ок\,пIснтацпята за обtttес,гвеttата поръ.Iка е достъпна за неограЕlIrIен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL
oc,l ыгь,г ло /lок\,NtеlrгацllлIа за общесгвеваr,а поръчка е огранпчеЕ.,/[опълIтttтслtlа lrtl(ltt1lltat1IIл i\Io}Iic ла сс
rla: (UIIL) 1з

,I[опълнптслна Irнфорплация iltoжe да бъде поJIгlена от
Гореtlосочеllото/rIте Nrясто/Nlсста за контакт
: (NI{l]'lя.
(

)4)c|],l

II

I

с

]

l

]IIl

гроl ttto tlос:l)елстпоп1: (URL)
горепсlссlчено,l o/l гге пrясто/пlеста за
с лс/1IIIIя
: ( I\IoJI я. посо,lете

!c,,lcli
ffi

посllчете

заявлеIlrIлта за },частпе

па

да

llзпрil,1еIIи

контакт

1,iпсl;тlltlltltагit ко[]\ IIIIкацIIя lIзIlскRа Ilзползвilнето на срслс,гва li \.c,t,l)oiicl ва. Kol!,i,o lIo lII)llIIIlIIlI lt€ Cil
]h.з Iопiс]I с Iiсог|)пIlrlчеII tt ]гb./IeIl
безплатен л,,ст,l,п tIni (URL

L (r) OcrrclrrHa

леiiност

!

превос п разпределенlIе на газ tl
топлIllIIlа еIiсl]гllя

ffi

Ii,п е Kr

11po trзtrо7lство,

!Жслсзопътнtl

!Градскlt

рllчсска еttерl,ия

лвтоб\,с[ili

!flобtlп

lta газ rtлrт нес|lт
!Пlrоl,.tпаrlе r. лобIlI] на вылIllла илll други твърли

горппа

Водil

ilo,]T--rrra lla ilроI,1ишл ена и енерI.етит]на

кс

lttclt lToltell:2

II.r.2) ОсноЕен

cPv

кOд:

Доtl,t,_ltltrtтелен CP\I кол:

1 2

]]<( ]l,/, ь!6ý lltli.ýir7i..1']6.ccRa,lýI]

08 / 201,,7

421з0000

лeiilroc,l,rI

ПЛеt,ttцнlt леiiносrrI

II.1) Обхват на обtцествената поръчка

\ l]!

\,сп\,гII

ПlIpllcTalrllrrllrll

РА3ДЕJI II: ПРЕДМЕТ
II.r.1) IIаипrспоDание:

t tt

rtселсзопътнlt. тралlпаiiпlt, тролеiiбr ctlIt ll,.tlt

ПДр},га деiiност:

Il

l,слr

арматура

,l(()(,1-1,1llltl.

ll\I\

i]}\Tll4rTl\IUl(nIll\(ll(

к

{ )

\

]

\ il\

l

Fl l

l \

(

Вrrл tra порт,чIiа

I

I. 1.:J )

l

I.2 ()!rlrcaHrre

ocTaпKIl

lI.2.2),i[(rrlт-'IнIrтсляrr CP\r
II.2.3) Място па IIзпъJIIIецие
()clIoBtIo пlясто на изп,ьлн€lIи€]

Dt)P, ]-]роr!зводствена площадка на ,,Брикел" ЕАД, с адрес: обл. Стара За гора
извън града, в склад на др_чr(еството или пс
Г-t,л,ьбaво, гр. Гълъбово
i,l-ё с

1,

ние

она:iожде

на

съответния

сбUi,

цех.

II.2.4) Оплrсание на обlцествената поръчка:

(сстество П кол11чество !ta строптелЕи работи, доставкri или услуги или указване на потребностrt п I1зцскl]авия)
предмет на кв ал].lфикацио нна т а система за подбор гiа cTonaH(-KtJ сУбеrтti е ДОСТаВКа Н.]

промишлена и енергетична арматура, веобходимИ за правилната и нор1"4алца работа на
съоръх{ения в ,,Брикел" ЕАД. Предметът ча системата е разделен на
гlроrl]водствените
1две) обособени позиции (оп), както следва:
'' N' 1 ,,Доставка на арматура за вода и пара".
'.]]i
a)Г П" i]
.,Доставка на арматура за химически вещества/запорна арматура///всяка

във
материали
се определят
BI,]]]c]FleTe L! количествата
квалификационна
система.
чрез настоящата
cтapтIjpaHe

II.2.5) I(plпcprrri за възлагапе

ffi

!

конкретна

поръL]ка/

Е

K1lllTc1lIttr re rto 71ол1,

I{pllтc.llrrii i]а качество - Ипtс: / Тежес:г: 1 2 2П
I(|)Illep]Iii, свlrрзан с разходtt IIпtе: / Тежест: 1 2П
I{clra - Теlкест: 2I
Цената нс с сltцrtсгвенrlят критериii за въвлагане п сrIчкrI i(ритериLt са посоlIенп caNlo

!
П
ffi

t]

док} lle llтa цЛя'га на

обIllес,fвената

I1.2.t]) Срок на дсiiствrrе на квалифIlкацион!lата систеNrа
IIa,ta-,IHa дата, 21.о6.2о17 дд/пlNI/гггг
I{l)aiiHa дата: 21.о6.2о2о дд/Nlпr/гггг
I!a деIIстпlIе
IIео

Е

!Полновлваttс

Ila квалиd)икациоЕната

Необхо,,:lIlпttr сDtrрпrlлпос'ги за

система

2

са спазеlII]

llзlIскванпята:

II.2,r:t) IIяфорлlа!(ltл относпо срелстЕа от Европеr:iскlrя ст,юз

Е

()бlцссlвсlIilтil пор,ьLlка е вы] оръзка с проек1 tt/trлIt програпта, сРиIIаIlсItраII/а с'ьс средства

()т

l1вроIlеiiскttя ст,lоз
I IдсптII(l)Il Kalll lя I]a пl)оектаi

даП нсК

РДЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКЩ ФИ[IАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ

III.r }'(!rоlttIл за
III.r.5) IIrIФорilrаr(rlл отпоспо запазенrr поръчrirr

!

2

Kilгn е заIlаa]ена зil защliтснп преllпрпяl ия lI пконо}lпчесi{l.t операl,орlt. l IасочеtIII li-bп1 соItIIалнil II
про(hссIlоIIа-пriа IIll,гегI)ацI!я на лIIца с ),вре)i{даяIlя !IJllJ лIlllа !] HeplBHocTcliiHcl поло]liеll]lе
1IccIil
ТIзIl b,lllollIleтo Il;l п
п зil cl,3/lillralle lIa
с огDаI]llчеIlо в
I Irl1l,r,ч

lII.1.9) ItItалIId)IIцlIlrаIIе 3а crlcTeDtaтa (обобщепrrе па ocHoBпIlTe уецоI}ия ri пIетолIr)

Ус-,Iовl]п. KolITo трябlrа,ца б,ьлат пзлl,лIlеIlI! о,г IIконопIIIческпте операторIl с oI)le/( I]a тяхIIото ква-пI](]rIцI]ранс|
lIе,гол]I. съгласrIо I<lито rцс бъде п
lo l}сяко от1,ези чсловIlя: 1
R ЕЕД
IiiltI,JtlL,taIlIгс lte Iрябва ла са IIil]]Itlle обс,т,ояте.iIствата по
I{aII,IlIUta,IrI I е,цск,Iirрl l ра l
за доIiазпаrIс IIа съотвс],стI]lIс,iо с ()IIIlcil1l l]
ч]I.54. a,L1 ог З()П. КандlIдат, за i(огото са наJlице
оснопаIl]Iл по чл. 54, iul,1 о г ЗОП, I]Nta право да предстаI]п
докаэаl,елс,l}1а, l] сllответствие с чл.56, iLп,1, т,1. 2 и з о,1,
::}oII..Ie е ]ll)елпрпел nIepI(Il, копто гараптират пeloIJaTa
пilлс}к/lност, в ьпрекп lIаJIичието па съотRетното
oclIoI}al]lIe за отстранявilllс.

Ilc сс Iюпl,сIiа пряко tL]Ill косвено Y(Iacтlle в нitсl,ояIltата
сllсl,е\1l lla лр\жестватл, рсгuстрира}{и R Iорпсдпкцпп с
Irtrlctllr,llerlr1lla,tteH данъчен рея{ilпт 1I па свързаIIIlте с,гях

КандпдатIlтс прс,]lстilЕлт ле кJIара l (li я llo обl)азеI1 п
куNlеlI,l,аI{ията и попълI]ат tlacT I11. буква l'oT IiIiЛОII
пllt|lорпlаrllrя,

l IItlil. п,i]II(JLIl l,ге]Iliо lI чрез грая{данско
др\ я.с( l во/riоllсорцIi\,[1 в косто }а]а(:тва лр],жес],во.

l)c.II(,гPlIpaIto l} ]орпсдIIкцпя с прсфереllIlиалеII дав,ьчен
l/crкII1I. ocl]cIl lll)ll llа-л]Iчlе па IIзклIоченItята по cпlItc,],JIa
tl:1 ч,li,4 о,г Зако]Iа за IIKoпoi\IиrIecKIme ll 4)lIHaHcoBL,Te
огi{оIцеIIlIя (|/(l)\ жестl}а. рсII.iстрпрап}1 в IорItсллкцпл с
]lре(l)ереIIItлллсн лан,ьчеl! pe)KlIi!,I! сI!ързанIlте с тлх лIltlа и
TcxIl]ITc /lciic,f I!птелЕl]I собстl]снл!цlI

liрсз пос,lсдIIltге
\]i]

]:| ll

r!n<

lI)Il lo1,11lHlI, счtIтано от llaтaтa }Ia

|llr ýriir]'6Iccý6

sd

lIpп

полаIrаl lc Ila зarIRJleIIIIe за \iIacTIte съо,гвсl с] l]lIe

(:

R qцIl н(,tI сп|лrIltll(

IiII

локt,шlеtIт за общественIl поръчк}I tI]D/tOП).
В яеIо се пре,/lосlавя ст,отпетlтата llltdlорN]ацltя, IIзllc!.l]alIil
възо}кllтеля. Ka,i,o се поп,ь,пl]а спIIсы(а Hit I13ET,plIIelllt l,e

псlIlесrвl /запорна арпIатура/" Еа обtllа cтoiilIocT Haii

пIaJlKo ]о о.]о лR безЛДС.

стол за ,,lоказRаlIе IIа сlютлетстI]1Iет0 - на ()cIIoBalIlte

7 ал,5 от ЗОП въR вl)ъзка с чл.64 от ЗОП
ьзложптелят IIзlIсква от ]tаIlдrIлатl!,t,е ./]а llредставят
Ila достаl]кпте, Ko]ITo са плептпLlпll l1-1I11 сходIIII rIa
lIa clIcl,eпIaтa с посо.Iпапс на стоиIlос I l l l е, llа'глте
пол},чатеJIите, rlрllлрчжен с локазатеJIстFа за
Ilзв,ьршенпте достаl]кll, ltогато'гоl}а е Ilеобходппrо за
носъобразttого lIроRелапе }la процсд\,рата- lIpe,]lcгirB!l
спIIсък на лзпълliе]IItтс llосlаl]кп, IIо п])l].по;ксн
1!

прсдстаrrят лек]IilраI(IIл ]] споOодсн,tсliсl,.
и всIIчкIJ др),гп доI{),пIеIrгI! llo IяхIIа пl)еценкil. коlrl,о
itcKaHltTc r)aKTtt ll обстоя lcltc,l tla.

lIltсlrорltацItя за п])оllзl]о,]lIJ,геJIят tlа llзделпята. в
tIe к.llt]{l!да,га tIe е пl)оilзI!олrггеJl на стоките - той трябва да
lll)cltcl ltlllI до]<азатслство, че е уIl'ьJIноNIощен представIlтел
Ila пl)оtIзl!одIIтслл за територrIяl,а на Р. Българпя,
iIзrlc]IIlJiIil,1а са сер1,Il(l)Itцирани от акрсдптпранп ллIlа 3а
кон1 Po.1 ]ii,ii]tlес,гво],о. ]достоверяващи съответствLlето
IIl\l с IIосочснlrIе (,IIеIlпфпкацl]л uли стандартп.
ПроIIзI]одпте.IIят на cтoKIlTe да прилага cllcтeNllI за
1пl)авлсrIIlс i]a I(aLlec1]]o1,o ISo 9oor rrлп еквивапентно,

i

II1.2.1)
lI:]tt ь
l

,,l lI lla /lolail]]I]^-l сl,() I l]e l (, l J]l Ie l'o clI с
rtзlIскl]аII1Iлтit с пl)едстапяtIс t,а ccp,1,Il(l)I!KarlI. IIз,,(ir]le]llt
рапп лIIца, за контрол на Iiачсството,
сl,о,гве l c,l Blle I о lla с гокlIте c,Lc
пте специd)пкацип Ilлп стандартll,

o,1,

l I II d)()l)1rацllя относно опрсдслсна проФесllя (carro за порт,чrirr iJa ],сл}гrr)
,tlcltttettl l1a Ilор,ьчката с огранlIчсl]о ло опре,цсJIеllа lIро(DесIIя

lоз()l]ill]i]lIс на

I

l

]lil гtl

|)I1,1lo)Nrt

III.2.2) ]/(!,IoltIrя за 1lзпълнение на поръчкатаi

:",];i,)Е]Iята -]а 11зпълнечие на всяка
наaтa],чцата кС ще бъдат посочвани
a]TanTIlI-]aHeTc.

ксцкретна поръчка, възложена в рамките на
от възложLlтеля в покаtlите и док}ll,!ент а цrl ят а

III.2...]) IIlKl)oP[taI\rIrr относно персоIIала. I,iol"ITo отговаllл 3а lll}
l

Ti]l1I),]l

IlcIl IIc гo lliL

It()l) l)ч

п'ьJI

пр!,r

HeIIlIcтo IIа п()ръаIl(а'га

lia га

РАЗДЕJI tV; ПРОЦЕД}?А
I\I.r. 6) IItI4юрлIацlIя относно елсктроннIIя
с" tlзпuлзпll слгк,l DoH.Il търl

!IJ[.

търг

I\/.z.l) Прсдrrrr,rна пl.блrrкаrция относно тазII процед}I)а

2

FIolicp rla обяв:lеtttlеIо в ОВ lia ЕС: t]ППП/S ППП-t]ППППП
1lortcp lta сlбяв,певrrеlо в РОП:[][][][][][][]

I\',2..+) ll]rIrI(rr. на }iollтo пrогат да бъдат подадепIl ot|repTrrTc rrлrr залI]J-Iснltята за l'alacTIre l
м.tптtriiскл
!Фlretlclitt
!Аltглttiiсtrtl
IIе[rски
!XbpBa,rtKrl
ffiIiь,пгiiрскrl
IIпдерландскп
!Чсutкп
Полскп
! Швелсtirl

рлз

F],Л

ОПЪЛНИТВ"ПIIАИНФО

VI:

\II.2) lI!r4)орпrаl{rtя относно електронното възлагане
IJ{c се пI)lIлага електl)оIlпо поръчвапе
IIle се llзIIолзRа електронно факцрпране
.о се IIl)IlelIa епе

!l.з)

Допт-пнителна информация:

2

На ocнoвaнrle чл.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска за включване в системата

да бъде представено едно заявление эа участие, независимо от броя на позйц!]Llте, за
лица имат п,ьлен достъп по
KOI,ITo канд].Iдатът подава заявление. Заинтересованите
електрснен път до документацията за участие в "Профил на купувача", раздел
Кв а.Jт],]фика ционни системи.
Всички решения и разяснения към настоящата сrlстема це
бъдат публtlк)/вани в профила на купувача. конкретните поръL]ки по настоящата crlcTeMa
ше aе възлагат за срока на нейното действие считано от посочената в обявлението
дета . Документацията е безплатна и е налична в профила за срока на действие на
cilcTenlaTa. Възложителят я лредоставя на хартиен носител на всяко лице, поi4скаJlо
това; като му я изпраща за негова сметка . Кандидата писмено заявява на факс илr4 по
\!]J

Jl|

nlb!.r

llr

ý

r-,iL. lбос.*6 Ri

l\l]\llk]rl!l]\lllклlтт\(lк

IJ:\]\ Trl)\|\l \ llll \{ ]\l тlпсllпа

е-mа] , точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.
vI Il
по обriалваце
\aI.4.1) орган, I(ойто отговаря за процед},рите по обжалване
Оq)UцItаJII]о наип{енованпе:
ti al/Tl]

l]lj я

lза

:]ашИта

на

конкур

ен ци я т а

Пощенскrt алрес:
(_,!,

j].

|]jlTolxa

Ilощенскл код:

Гl)ад:
aофr] я

1rj00

l]ъряtава:
BG

Телефон:
+з5 9 29B8_4cl0
Факс:

Електронна пощаi

,:рсаdmlпGсрс.

+з5

]эg

9 2980lз15

адрес (URL):

I,1HTepIle1,

tirtp:

/ /nllrl"].

\{.д.z)

Orrгrtrr, r<ойто отговаря за проr{ед}рите по пtедиацIIя

(

срс, bg
2

)(h1IIlIlll-,IIio IIaIIпleHoIlilHrle:

ПощенскlI allPec:
IlolIleHcKlI Ko]l:

Гl)ал:

Дърrкава|

Телефон:
Ja

пс li,l I)oIIl1a

IIrr lepHeT

факс:

llolILa:

алрсс

(Ulll):

\rI.4.:l) ПолаDанс на rкалбrr

Точна IrнфорNIацпя относно краен срок/крайни срокове за подаване

t,la

жалби:

Съг-r]аaнс npaB]4JraTa на г.п.2f от ЗоП (qл. i96 и следвацLrте от зоП)
\-1.4.4) сJ-r\,rкба, от която пror*ie да бт,ле rrолt-lена rrHdropirraцrrя oтltocllo lI()лаl!ането на;ttалбlt

2

Оdltrцrltrпно наttшtеновавие:
] j]i,j к

ел

ЕАД1

I]oщeHcKlt адрес:
],].]

Еън .рада

Град

Пощенскц код:
628(]

|

Гълъбо

в

о

Д,Lржаваi

вс

Телефоti:

+з59 41862з9з

Елсктронttl

лоtt(а:

maT]<e;G}эrikef -bq. соm
1IIITepIre], алрес

Факс:
+з5 9

41862з9]

(URL):

циi]. о. i ke 1-bg . соm
\II.5) Дата на lrзпраlцане на настояrцото обявлсппе
,I[a,t

а:

:t o(l.zot7 дд/пrпr/гггг

r

Вl,злагащlIят оргаlt/вr,зложителят носи отговорност за IapaH,tltpaпe па сllазваI]е Ila здкоподателството Hil
Iiвропеiiския с,t,lоз Il Ila вспчкI,1 прIIлояiItпlII зilкон1I

7

о

rr

zc
?'

\||п

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите

случаи

ако тази информация е известна
моля, представете тази информация тук или в поканата за представяне на оферти или за договаряне, ако
обявлението е покана за участие в състезателна процедура
може да бьде присъдена значимост вместо те}кест
моп<е да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критериЙ за вьзлагане,
тежестта не се използва

|iýcl.|6(,.b!6i ] ll7 si]rn ql'lбо!сSбlяd

