
lIнd)орпIацIlл rt онлаiiн (lорлll,ллрп: httрr]ýi]]]д!jЦL€д!!!д.е

квАлиФиклционнА систЕмА - ком}.нллни услуl,и
ДиреI(тrrва 2o14/25/I]c

lIасгсrлltкrr,сr облвлепIrе е покана за участле в състезате_пна проL(ед}ра
l]ilrlIlTepe(|ol!aIltl,гe ottellat,opи r,рябва да изttскаг възложчtтеJlя] /]а б,ьде KIlaJlиd)ltIlиPaII сl,гJlilсiIо
квал]IфI]кациоllната сисl,ема. 1-Iоръчката/ите це бъде/ат възложеttа/rt без после/lпаulа поканit за 1.чalстrlе в
със,гезате,пна процсд} ра,

!IIроект tIa обявленlrе

ffi ()блплснrtс за пчблпкуване

р,.\з I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

п

I.2) СъRпrестно възлагане
! Поръчrсата обхпаща съвпIестно възлагаце

l} с,trr,чаii rta сы!l']ес, tо възлагапе, обхвацащо разлlIчнlI държави - прttJlожиl!Iolо llацIlояалllо законодателстRо
в cr]lcpilTa lra обtцественIlте поръчки:

+з5 9 41862з9з

lIol)l,.II(aTa се възлага от гап за

oli\ 1Iен,l,ацIIлта за ществе!Iата поръчка е достъпна за неограничен п пълен пряк безплаIсн дос,l-ъп наi

!,/I,,c,r,,,.,, , ,,i() /toK\ п] е I ll,al lп ята зit обществсната поръч ка е огранl tчен. /lo Irb]I I t l t,геJI ll il tlн(ю рлtацl t л 1lo7l(e да се
llсlлr чlт rla: (URL) 1з

1.1) I{aIlilcrr()rraHrIe rr алресrI l (пlолл, посочете Bclt.lкlt Bъ3J,IoiKltTeJ-Iltl riоrl,го oTгoвilprrт iJat

oq)lII(lta-]IHo lIаип{еIIоl]аIIие:
Ё]i)t.]кеJI ЕАЛ

Национален регпстрацrlонен HoNtep:
1-2з526494

Пощеllскlt адрес:
]l _r р'tн 1.Lra ла

Лице за контакт:
Кр а c]4МJ.lpa Д!.1митрова
Елек,гронна пощаi
nl.iI ie1]Gbr ikel-bg. Com
Ilгt,t,epHer, алрес/It
Основен адрес (URL):
l ]!,r,иl . bi i ke f -bg . соm
Алрес на прtlфлtла на купувача (URL):
htt_p:,//\.,/r./W.brrke1 bg.com/bglabout-us/buyer-profile/qualification SyStems/174-
clostavka-na-verlql-za-tranSportyoori-i-podenni sao::azhenlya-ref-ks-12-2a7'] q

()<]re1l t tt t е l t лll зплl]JIеIIIrята за \частле трябва да бъда,г IIзlIра,геЕIt

!c,,rcKTpolltto посредстI!оII : (UIlL)
ffi l rlllсlrосочснсlто/ll,ге пtлсто/пIеста за коIlгакг

]l,'Iск'гр()пната I(опI\rплкаllпя 11зttсква ltзползвiliIсто на средстI]а tI r,cTllniic,rHn. Kul|,1, IIr, пl)tllIlIltп lle cll ]lo(1-1,IIIIIr,
В'ьзпlоili(.lI е ltеог|)аIlltчеIl ll пълен пряк безплатен достr,п t ta:

I.6) oclroBIra деiiнос,г
!Проttзподство. превос п разпределение на газ и

],оппIlllIIа elIepl lIя

fi llrtектрtlческа енергпя

!Доблв па газ илп ltефт

! lIptlr чпаtlе !I добив }Ia пъглишlа плп дрчги твърдп
горlIRа

ПЖелезоп,ь,l,ни J,слугrI

!I'ралскtr железопътrllI, ],l)ап{ваiiFи, тролейбусIJlI плlI
автоб\,сни \,cJlyl ц

! ПристанtrщнrI дейностл
ПJIетrtцнlr деiiностtr

]IoLttcпcKlI

/{oll b-lrttt t c-,tlta ltllr]rорлIацIIя пlоже да б,ьде IIоJl\,чеIlа о г

ffi l'tlllсtlосllчсrtо го/tlтс пtясто/пtеста за коI11,ак,г
I л]tl)сс: (1\Iолл. посочете

\l!]l с t](]l,. oiJ] ]bilý(]]lr7ý]l'.SOoýo

к( (вс.с я 7

9

l'I)all:
I'ълъбово

код NUTS|
вGз4 4

lIощенскII кодi
62ва

Л],I)жаt}а:
Brj

Факс:
+з59 41t62з9з

I.:] ) Iiоlr\'rrlII(ацlIя

!flруга лейгrост:



I'A3/II]JI II: ПРЕЩМЕТ

II.1.1) FIаrIмсновапие:
"J{oc:,i,aBKa на вериги за транспортьори и подемнll съоръхения"

Il l]оNlеп:2 к,С 72/2а7|
I[.1.2) ocrl(rlicll CPv ti()д:

ll()Il bJl I llt le.rIeII {_]I)V код, I 2

44540000

I1.1.:] ) ВIIд rra поръчка

II.2.2) l(опт,лrrIrl,елнII CI'v
II.2.3) Млсто па tr3пъJIнеяtlе
С)сновно лtясто на tлзпълtIение:
DDP, проrIзводствена площадка на ,,Брикел" ЕАД, гр. Гъл,ьбово, в скJIад на
дрirтaalтвото или по местонахождецие на съответния цеr| за KoilTo !-е възпага
.l 1 obiO-. -о ,oHlp-]HaTa обLL^,гвепо порф j<o.

II.2.t]) Срок lla деI-{ствltе на квалrrфrrltацrrонната систепtа
8I[,,u,,u,,n l(n-,,n, tzl o7 l zol7 1tлl,хtlt l ггl,т,

I(l)aiilta лаl,а: rэ/o7/zozo лл/ruпr/гггг
I Ieo1,I):1l llt.Iell

! l Irl.,1r lllвяваl rc tta I;ва,,ltlфIllсацrlсlнIiаl,а спс,ге]!Iа 2

IIеtlбхолtlпItт dloll:rIaUIHocтll за оценяRане дaUIlI са спазенп изIlскванпята:

I I.2 опllсанIIс

II.2.4) Опrtсапие на обществепата поръчка:
(естество lt кQличество на строителни работи, доставки илu услуги или указваце па rlотребносrrt п цзискванля)
ПреII.,Jar, }]а квалификационната система (КС) за подбор на стопансi.I,I субе!(ти е
д!)t]lавка на верrIгrI за транспортьори и подемнй съоръ){ен]lя, необ:{.]лl111]1 rа
правI.1-rlнаlrа J, нормална работа на производствените съоръжент4я в ,,Брикеп" ЕАД.
ПрrедI.4ет,ьт на cI,IcTeMaTa е разделен на 2 (две) обособени позLlции (ОП), както
сJlедва:
ОП N' 1 ,,Доставка на стандартни вериlи" .

ОП N' ;] ,,Доставка на нестандартни вериIи, изработени по чертеж.".
IIрогнсrзнLtте обеми на доставките, предмет нё общественI4те поръчкт4, които це се
реа,I]J.Iэгlрат в рамките на настояцата КС ще бъдат посочвани от възложLlтеля в
пс!.аtl],Iтa эа представяне на оферти за всяка конкретна поръчка. Въз-rlожителя си
запазва правото да включва нови номенклатури, както I,J да изключва такива от
спецLlфI.!кациите.

II.2.5) Kplrтeprrrr за Dъзлагане Е
Е Крптерttrt,ге по-,ltол\,

П ltpl]Teprli'l за качестI]о - I,Iпte: / Тежест: 1 2 2Е
П KpIlTcptIii, свързан с разходи - I,1п,tс: /'Геlltсст: l z!
Х ]1сIIа -'l'eriecr,: 2l

()i)Illa( I l]cIIil I il lI()l),ьчIaа

II.2.1:l) IIя4)орпrацIIя отпоспо средства
()бцесIлена,Iа поръчка е въп вl),Irзка с проект
liIlpol leiicl{l tл сьцJз
Ill(clITIt(l)IlKaцlIя на IIpoeKTlli

от Европеr'Iсr(IIл съюз Е
II/плII програNlа, dlппатlсltllаtт/а сьс cpellcIlJi1 ol лаП нсХ

РАЗДI],Л III: ПРАВ[IА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКД
ИНФОРМАЦИЯ
lII.t) !-c.lrllllrll зil l LlacTllc

Il1.I.5) l l п (l)op juа llltrr относцо запазенtr порт,чIiIt 2

lt 1xlr]tcctltllta пrtа llIl,гсграlllIл tia J]Iltla с } вреждаIJ]Iя I1,пIl лlltlа в Hcpllt;Htlc гtl iitto пu]]()]liell lle

I[1.1.9) KI!tl-пII(l)IrI(IrpaHe llit crIcтebIaTa (обобlIlенrrс Hil OcrrOl!IIIITe }c,rrrrrrrrr rt лtсrtlдrt)

i\Jcl(),lIl. c],1,,IacIIo ttоtrгtl шс б,ьлс пllсll]сl)япilпо 0слко о,г,гсз]l \с,цоl]ltлi 1

Зll lrll l t/ll t/la,I,t lTe lIe грябва lla са Ila]]иIle обстолте]Iствата
по ч lr 54. а л,r or, ЗоIl, Кirнлlrдат, за ttогото са нiLплцс
()cllollill]llя IIо чл. 54, ал.l от ЗОП, ит!Iа право да
IIрслс,l,авII л()казатслствil! R сьотRетствпс с чл,56, iLп.1, т 1.

2ll:] ()I IJОГ[. че е llpeлllptIeJl i\lepKл, !(o1.11,0 lараI]тлра,|

I{анлlчlа1lI ге ,rleKjIapt rpa г обс,l,оя1,елс,гвата в I]ЕЛОlI
Мстод за локазваЕс ва съотltстстIlItето е оппсан п

Лок]]пlентацпята,

\l l cl|rlrr. ir. l]]x sI|\] |r]]ý]iýlLl!



сlпrгl!е1,IIо,l,о ocIloBal! lle за о,гстраIIяванс.

I Ic сс /к)п\ ска пряко lLпII KocDeIlo \ час,гlIе R lltстояшlата
cl]c l,c\lil Illl /(р\ il.ec l l!il l а. рсги(трпраIlII в IорлсдпкI(Ilп с
пPc(I)cpctIlI]In,]IcH дан,ыIеп per.IIi\r и на свързанпте с тлх
Il IlLla. l!l{.rlк)чlI,i eJII Io II чрез грая{данско
лl)\:;Ijсс,гl!о/IiоI]с()рцII\,пI в кое] о \ частвiI лр\я(ество.
peгlIc1,1)IIl)alIo Il п]PItclllIKIlпя с преференцIIiulен даныIеIl
I)erliIl1I. ()(,llcII прll IIалrIчlIе на llзI(лIоtIсн1.1я'l'а гlо cIIrlcbJliI
llil LllI.4 (),] l]itK<llla за tlкrrtlопrtlческпте п (hппаIIсоl}lItе
()гIlоlIIсIII1л с лр\ Iiссl]]а. реглстрlIраlllt l] lор1.1(цlIкцпII с
IlI)c(|)cl)cIIцlIa,|lelI llnll,LчeIt pe}KltN!, сl]ързанtiте с тях JIlIцil
Il l cxHl lI,c /(сiiст)l]I1,елнII собствеIIIJtIII

I lрез rrоспсдtrtlr,с TpIi годIlнtI, счптанQ о,1,1lатата Ila
IIo/la,laIIe Hit заппленIIето. каI]дrIда,I,а сJIе/]ва да е
l!:]Illr,ппIIл догоIrорп задоставка }Ia llзlle]IlIя1 lJдеIlтIIчIJIl
IIJII! cxo]IHlI (l прсдпIета на сис,геN,IаI'а, както следваi
- оП Na r "Доставка lla с,Iавдартпи верпги|'на обща
(l1оiiпост lla]i пl.шко 1о ооо ]lв.(десет хIrлядIr) без ДДС.
- ()lI N9 2 "floctaBKa на нестандартнlI веригIt" на обtllа
cтoii] loc г ]Iaii-NlaJIKo 1о ооо лR.(десет хttлядIr) без ДlIС,

oпrrcitrtlIc
I\r. 1. 6) llц4)орпIацItя относпо електроIrнrrя търг
! [JIе r,,,rrз,r,,.tзr,а слекгl,пllеlt гьрl

гп \ llllDIlli \lllклlll \( L( Il \I\ t(l\l\ll \ lllll \( I\l lll1.1], iI

I(андlIдатI]1,е l l рел(,гавл1, лс]{ла рацIIл по
lI попт,JIпа,] Llir(r III. б1I{ва l'oT EUlJ()II

съотl]етIlата IlI l4)op NIацt Iя,

]\IcIlT за обIцссl,веlIlt ll()l)bLlIiIl (Ii,Irt()ll)

IIзl],l]I)llIeliI!,IC lK)c,I,ilBK]L
етод за доказваIJе IIа c]]o]l]e]cTl]]IcTo _ пil основанпе

чл.67 tLп,5 от I]ОП в ы} вр ьзкп с чл.6,{ от З()П
в ьзJlо)кllтслят пIо),ке да I!зllска о,I каl]llIlдilтIlте по вслко
вреýlе да предс,гаI]я,I сllltс,ы( на llocтaпKIlтe. кол Io са
tlдентIiчпII llJIll cx()/llIIl на прсдпIета Ila сI!сге Iаl,а с
посочI]апе I!a (Iоiiностлте, да'гII1'е ll lIоJl\LIатслlIте.
прlrlр}lкен с доказателс1,I!а зil llзI]1rI]lIJcH]ITc /loc],aпKI!,
KoIaTo тоDа е необхолII]\lо за законосъобраaJlIото
проl{еж, tille ll jl п|_,оUод\,l)1 Iл. В | r,Jl| (, |\,I,] it (1, ||It.лс глlr.l
cllllt"1,1{ Hil ItзпълнрlIIl'I'п /Iol, l illl{|l. п,, п1,II ll'' belI lt,]Ilj],)|,||.

допуска за в кJlючв atIe в
участие, независимо от броя
Заинтересованите лица има т
за участrtе в "профил на

l IPII подаваIlс IIа зarIn,IeIl I lc зil 1 чпс I l Ie с ь() t l]e l,c гIl t Ic с
|:I)l'Ic|)|tq Jл 116 1ý,,;lr,n '.K,,.|,llI,jl |, l I i | | ] , 

, 
| | l , i, |! l | |, , 

| |l,I II

l] r]сго се предостаtlя с,Iп)IвеlIIа,га lrrr(lopllauttя.
IIзпскl]аIlа o,],I]bзJI(])I{Ill,cjlrl. iiaTo се п()п'lr.ц]]а clIltcbl(il Ilii

III.2 }'стlot!llrt t!T,rr It

III.2.2) Ус.ловIIя за и3пълпенце на поръчката:
.t ,_l]o9l],l1.a :за !,т:зпъпнение на всяка конкретна пор,ьl]ка, възложена в par,{KI,JTe на
нас]тояЩата КС Ще бъдат посочванй от възложителя в 1,1оканите и док,JмевтаIIията прrI

с доказа,l,е]Iс,гl]а за I]зIlт)l)IIJеl l ll I е /loc,l itlзIiIL

ст apTJ.,!p а не т о и
III.2.:l) IIн4)оlrпlаIцItл отцосно персоналаl KoiiT отговаря за ll3пьпцснlIето Ila порт,чкitта

l] j]Irьл]JсIIIlс,Iо на IIорlrчl{ата

I\'.1

оIrь IIIl llтелI]а Ill ilLlля относrlо

l\'.2
l\r.2.1)
I Iоптср
I l tlпtср

П;rедrrпrна пr,блIIIiаI(Irя относно тазlr rrроr(сjl)?а 2

lla сlГrrtя.,tе,lllrсго п ()В lta IlC: [lГlГlГl/S llLIt] I][lППГlП
llit ()бявJlеII!Iсlю в РОП:ПГ lГlГlППП

,ial{Ik),lll(l ctlc1,Ielln

рлl} VI: ОПЪЛНИТЕJIНА ИНФО
IIнd)орпrаl(rrя относно елеI(тронното RъзJ.Iагане
сс lIPI! лагil e,пeK,II)ollllo пор,Irtlвапе
сс lta]lIопзва е,пектl)оIlIIо q)лкц:рIIране

vI.2)
ПII(е
!II{е

VI.з) Допълнителна информация: 2

l]a c,{j!]oBaH],re чл. 4 7, ал. 10 от ППЗоП, възложителят
ljJ.!.].гe]\4aTa да бъде представено едцо заявленlIе за
по зI,Iц],]Ilте / за които кандидатът подава заявление .

се lll)l !сNlа

п,ьле н достъп по елект

III.2.r) IIIl(Ьорпtаr(rIя относпо опрелелена професrIл (caNlo за поръчкlr за \,(:ц\тIl)
! I Ilзtгь.,r rtelrr re го IIа пор-ьчката е огравltчеl lo ло определена про(Ьеспя

] l()i]оIjаплl]е IIа пl)ILпож]Ii\Iа,гil

Р,,\l3ЩЕ.II IV: ПРОIdЕ,ЩУТА

на IiorITQ ]\tогат да бъдат поладснII о4)ертIrге lIлrr i}аяRлеIIIlrlта :}it 11IacтlIe 1

мал,гrliiскlt
нелIскII
Нпдерлаtt,,lскtr
IlолскII

! Pr пtънскlt

!(iлопаtrlкll
!C,rroBeltcKtr
!Унгаllсt<rt

Фре r lcKlt
Х ьlrвп,гсlrlI
LI L.t tt Kll
IIIBc7lcKtl

\ |]ll . .]i ]i, ,)lL!l lbii|(]].!ri:liý..ý.

онен път до документацията

на



lп \ lll4)]lK\lllKлll\ ( lK ll\ \ b()\l\ll\lll|I\{ ]lIlIln(,Iý]l

купувачаl|, раздел Квалификационни системи, Всички решенlIс 7 ра,зqсненис към

к.-)]a)е,]понденцLlя :]а полvчаване на същата

настояцата система ще бъдат публикувани в профила на купувача. Конкретните
Ilор,ъqкr] по настоящата система це се възлагат за срока на нейното действLIе
счLIтаНо от поСоL]ената в обявлението дата. Документацията е безплатна и е наJ]ич|]а
в профтrла за срока на деЙствие на системата. Възложителят я предоставя на
;,,apTjleH носJ,lтел на всяко ли]]е? поискало това/ като му я изпраща за негова
cl,]teTi{a. Кандидата пLIсмено заявява на факс или по e-mai1/ точен адрес за

ЛощепскrI адрес:
a] j.п . BI.1T ош а N' 1 8

YL

Поulенскrt адрес:
Iilз въ н града

по об;l<алваяе

IIцlIлц]Iо п aIl i\lelloBaBIle i

Брикел ЕАД

IIlI lc|)lIcl illll)cc ):
i,,i{\"]. ]:. ]a l ke 1- bg

l]'ьз.па гаЦI lл1' opl'aI l /вт,з'rlоrкttтслят Hocll отIоRоl)IIосг зil гараIIтIlраlIс на сIIазl}аItе lla :]аI{оtlоllitтелството IIа
EBl)oпeiicKlt,l с,ьlOз ll lIa всllчкll прll,цпжItNI t 3al(or]lL

моля, повторете, колкото пьти 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 бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако чената е единственият критериЙ за въ]лагане.
теяестта не се използва

KorlT() за процед\Drlте по обжалване
O(lttlltrl';ltro IlalInIeItoRaIllIe:
l,]]оl,пi,-IIя 1]а ljаIцита на конкуренцriята

Грал:
Со4]]с

Поrrlенскп код:
i000
Телефоп:
+з5 9 29вв4070

Iiltek t lltlltlla rltlllla:
cp.adпrin@ срс. bg

Факс:
+з59 29BOlз15
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