lп\

пkDIтR

\lUк)llll\{ !l( ll\I\

llprrц"lr*a към Офrrr,(llален вестник па ЕвропеI-Iскttя сък)з

I\()\l\ll\,1llll\( J\llIlso](rлll

rИ'А lV l

9

Д|35

lltl(l)орпIацIlл Il о}Iлаiill d)орпl}лярtI: lrtto://siпraplcr].errropд.cд

кliАлиФI,IкдционIIА систЕмА комунАлни усл}l-лI
fпректива zol4/z5/EC
IIacTtlлttlclTo сlблвленпе е покана за ]ластI]е в състезателна процед\,ра
Заtltt,герестlваllrrге оператtrрlr трлбва да излtскат в,ьзложItтелят,ца бl,ле кваrlltфицttран съгласllо
KBflлtt{llTKallrtotrttпTa систепIа. Поръчката/rrте ще бъде/ат възложеtrа/rr без последваща поI(ана за }]частле

п
I!

състезателна процедура

на обявленпе
Облвлспrlс за пl,блrtкlъане

!Проек,г

fi

РАЗДЕЛ I: ВЪ3ЛОЖИТЕ.Ц
I.1) HaIlпterloвarrrre ll адlrеси 1 (моля, посочете всllчки възл(r?кllтел}1, K(lIlTo

f)(llIцtlrutItо наlIпtеttоваппе:
;1,11цо 11 ЕА!

lIациона]lеIt регистрацIlонен номерi

2

72з526д9д

fIощенскlt алрес:

в,ьн т.рада

I,'j:]

код NUTS:

l'ра.ц:

вGз4

Г'ьJI,ьa.]ово
Лllце за конl,акт:
Кр а cL!1,1!Ipa Димйтрова
Елек,гронна IIощаi

f[ощенскtt код:
lr2t]L)

4

ke L bg. соm
lIЕтернеl,адрес/и
Осповен алрес (URL):

пlагkе]_@Ьr

t]\,,]!\I

.

j_

Държа]]а:

BG

+з5

9 41862з9з

+з5

9 41в62з9з

br i ke 1-]]g . соm

Адllес на тIрофлла Ilа купувача (URL):

hLtlf: //!,.li,r!.]. brrke1 bg.com/bglabout-uS/buyer-profile/qцalification-systems/175
dostaтka na miпеrа]па-vоdа-rеf-ks-lЗ
201l-q

I.z) Cr,rrrtlccTHo възлагапе
Пор ьч гl а обхваlllа съвп{естпо възлагане

!

r

I] спr

чаli rla сl]R[Iестпо възлаганс, обхващащо различпп държави - прилоr{п[Iого нацrIоIIалIlо законолitl.е]lст1Ф

сфсрата па общественIiте поръчкtt:
lIоDъчката се възлага от

l.з) Кtrпrl,нrrrtацrrл

l]

ок\,]IентацIlята за общесшеItа,га поръчка е достъпна за неогранllчеIl п It,l,лен пряк безплатеп дос,гыl lla: (Ul(L) 1З
()с'п)пllт до док\'пlептацпя'I а за обulествената поръчка е ограни.lеп. ЛопъJlвителна ин(ЬорпIацrIя може да со

rr, r,

tl tllr: IUIlL) 1з
ь,llII!,геjIЕIа ппфорп{ацIIл пiоже да бъде полv.tеtlа от

tt ч

/'I()II

Щ lirрспосочсното/trте пrясто/ьtеста за KolITaKT
г а.lпссi

(пIпля! поспче,I,е

С){rертtrге ttлп заяl]ленItята за vчастltе трябва да
слсктрояно посllелствоп,r : (URL)
ff горспосо.Iеното/ите пtясто/пlеста за контакт

!

I].rleK'l'poIIlIa'гa I(оNl}'вIIкацI!я

ен

1.6) OclrrrBHa деrtlrост
! II1rоtlзподстпо, препос

fi

,гоILцIlIlI]а еIlергIIл

l.t

lIзltсква ltзпо,пзваIlето на средства п устройства, Kollтo по прлнцllл не са лостъпнlL

п,ьлеtt IIDяк безплатен достъп наi

разпределенIIе на газl.t

Ir

Lпектрtl ческа еtrергия

!flобпп

!Градскrl

на rаз Ilлrl пеф,t

!11роr^lвапе lr лобпв на в,ылицlа или другIl твърдrl
горIlва

lI

РА3ДЕЛ II: ПРЕЩМЕТ
II.1.1) НаIrпIеноRацпс:
".Jlll,:T.l вк.з на л,]l1нерална водаli
I)ctlx,llctt lt,tt lttlllctl: 2
кС 1зl2017г

lI.1.2) ОсноDеп CI'V I(од:
\|lIl

]I

|]]1r

!

СРv код: I

i. lьi. l1]ь..i].с.сrзо.i

lоьdб

2

r

159в1000

lt

желеаоrrь,гпп. TpalTBaiiHtt,,t1:loлeiiбt,c:Htt ltлlt

автобусIllt \,сл],гII

[lрпстанtlщнп деiirIосr,tt

!ЛетпItltlи деiiностtr

!!рчга

Пl]ода

,1Iопl,JItII]I,еJIен

!Я{слезопътнп l,слr,l

деiiтrост:

II.t.:l) liItrl rla п(rl)'I,tlка
II

ocтal]I(II

l,a-]I(,l,пo

II.2) oItllcaIllrc
lI. u.z ) Дttrrr,лнrrтслнrr СРV кодовс

2

II.2,з) Мясго на изпълнеппе

()сtlоппо пIлсl,о ва IIзпълненrIе:

DDP, 11роi]:-аводствена площадка на ,,БрIrкел" ЕДД, гр.
код N Ul'Sii tsGз44
II.2.4) Описанlrе на обtцествената поръчка:

Гълъa]сво

1,1зв-ьн града.

(ес'гесз'во и количест]]о на сrроителни работи, доставки или услуги или указване на потребности lt ttзисквания)

Iiредв,tет на кв алифика ционна

т

а система

(КС) эа подбор на стопанск1,1 субекти

е

,,Доставката на минерална вода", подробно описана в спецификация, неразделна част

от настоящата документация.
l1редм--тът на системата е разделен на 2 (две) абасобёни
- Обоссбена
- Обособена

позLIция N! 1(ОП N!1): "Доставка
поз14ция N! 2(ОП N!2): "Доставка

на натурална
на натурална

пазиции | както следЕа:
минерална вода"
минерална вода с ниска

l'
[,1']нерализацiiя
Прогl]озr]ите
обеми на доставките|
предмет
на обцествените
поръL]кй,
коL,то ще се
на настоящата
КС це бъдат посочванr,l
от възлохителя
в поканите
реал],!зI,1рат в рамките
за 1]редставяне
на оферти Sа всяка
конкретна
поръчка.
Възло)кl4теля
си запазва
правото
нови номенклатури,
както
и да изключва
TaKllвa
от
да включва
, п_ |,t,) ,l dцjvте,
rочЕреlн,4_е
поръ.к,]
L]e ._ въ,-па-о " -а
роr а U,] на". о_о да|,-l в lб

црез lIr)оцедури на договаряне с предварителна покана за участие? като изпълнител на
лоl,овора ще се 14збира според икономичесrlJ най-изгодната оферта по критерии
опг--де.пе HI,I за всяка

обцес

II.2.5) Itplr,гeptrrr за възлагане

ffi

!

Е

Ii1llt te.lltl tt,ге по-21о-,t1,

П I(plllepllii за качесtl]о llпrе: / Теяtест: 1 2 2Е
П K|)llIepпii, св1)])зан с разходrt [Iпlе: / TerKctlT:
Х Ilella - Теяiестi 2l

1

2Е

I{ellaTa IIе е е,Jl]IIIсl'веIIIJлт критерltii зil възлilгане ll l]сltчкlt l(pltTepпrI са посоченII сапIо
об

I I

(('c,I,BcI la,i,a по

II.2.tl)

p,i,,]Ka

l}

л()к\.[]еItlallLI]я,Iа

HiI

Cp<лr на деI'lствие на квалпФrIкацltонната cllcтeNra
/- l2ol7 лдl1,1\1lfг.I

ffiIIа.tапttа да,га, зllо

fl

I(paiiIra латаi зr/о7/2о2о дд/мNl/гггг
IIеогранrlчен срок на деiiствпе

tIa к ва п t rфпкационнатд систеп{а 2
IIеобхо/LltNllt r]rорпtалностtl за оценяваI]е лаJlи са спазепIl изIlскванIlятаi

!Подновявапе

II.2.rit) IIнфорNIацIIл относно средства от Европейскrlя сыоз Е

()бrllec:TBcltaTa пop,lrllKa е във връзка с проект ц/илп програ[lа,
финансиран/а c,t,c средства
[iлропсiicKlrя с,ькlз
IIлеrr

tlT

ДаП НеХ

гlr(llrкitlllrя Ilil проектаi

РАЗДЕЛ III: ПРАВfIА, ИКОНОМИЧЕСКА, <DИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСItА
ИНФОРМАЦИЯ
III. t) }-с.,l()лtl'I за

с

Iя относяо запазепII поръчкtI 2
с
заIIаЗеItа
3а 3ащлтснIl предпрпятпя ll ltкоllопlичесI{Il L}llcIJalopIl. на(t)чеIlIl lcl)lI coLllIiUIIIa Il
!llo1lr,'tIiaгa
tIlr<lt|x.r,tt<lltaпlra IIн,гсграцIlя на лIIца с 1врежланtiя llл1I лIIца в HepallHocTo iil ro по,rlояiснltе
!]Jзп,l,.lttlеttItеtо Ila Ilоръчката е oIl)ill]tlчeIlo tl раi\лкll,ге IIit програNIп за създаl]аItе lta заIцIIтен]I работI]rI пlеста

III.1.5)

II Il4)op пrа!

(I

III.1.9) ItuллIlфltцrIраЕе за сrIстепrата (обобrценrrе па основнпте l'с,rовlrя rr лrстодlr)
}'cJIoBtIrl. ко]lt'о'г|)ябIrа да бъдат изпълненIl от Iiкоl{о]\IIJческпте опера]орIl с ог]Iе/l Ila тяхното KBa_лtt(llrrlrrpalre: /
NIet tllLtt. с,ьt,пасно KclrtTo ще бъде проверявано всяI(о от тезII \,словпяi 1
lJa кпп/llIда1]lте не,грябва ла са налItце обстоятелствата Ilo
I(андпдатите декларпрат обс гоятслствата в ЕЕДОП.
чJt,54, illl 1or ЗОП ltаtrдtцат, за когото са нau[иllе
Метод за доказване на сl,ответствпс,t,о е ()Ilисан Il
oclloBaIJltл lto чл, 54, ап,r от lJОП, пма право да представи
документацията.
,lк)кilзатслстDil. п съответствLIе с чJ1.56, м.1, т,1,2 п 3 от
3ОП, че е IIредпрпел Nеркп, Kol]To гарантI]рат Iiеговата
lIалс)Ii/lпост! пъпрекII нiUIпtIието IIа сl,отве,гното
oclloпaHlIe за о I с,гI)аIlя llalle.
Нс сс лопr,ска прлко

1lл1I

косвеЕо уtlастие в llастояlItата

сIlс,гсillа на дl)\тtсствата, регцс],рираIIи в lорисдIIкциIl с
прс(l)срс}IцI!aшен ланъчен режtIп,l 11 lla свързаЕIIте с тях
J]tIца. Bl{Jl loLll I1 е,цl Io !l ч рез гра)кданско
,Ill)] )]iec],l]o/KolI(,ol)IllI\,]\l в което ).частва др}DкествоJ
рсгIiстрIlрано в юрпсдпкцtrя с пllефереIJIцtалеIl даtIl+Iен
l)ея{lIN]. ocl]elI I]l)li IlaJI11LI]Ie на лзt!пючснпята по сr1Ilсъла
\

lTI ]с

]]:1]

!r]bi_]oLrqi]ec-c73oml:rhdбb

I(андIlдатите предсl аl]ят декларацпя по образец в
докYIllентацияl,а l! Ilопъ,пват Час,г lII, б\.ква Г от Е,ЕДОП
съотвеl,на,l,а lIl1q)орпlацпя,

l0 \ lllldlllх \lllll)llll\

()гll()lllсlII!я с лр}пtсства, регпстрцранп в юрIIсдикцrlп с
прсdlсрсttlltталеrt дан,ьчен режлtпI, сI}ързанпте с ],лх JIиl(а
,l,схнII,ге
леiiстI!IrгеJtпll собствеtIl] цlt

]l( ll\l\

l,()\l\ll\

tt

IIзп,ьjIненIt лосl,аl]кII о,г каll/1илата през послсднитс три
l,()lll!lIII. (,LIII,гаtIо от датата на подаване Ila заявлеtlиеl'о
дос,i,ilI]к]l. IIдентIlrIпIl IlлrI схолпIl с IIpellMeтa на слстепIата,
Kal(,1,o cJIe,l(Rll:

- IIо ()ll Na 1i "лостаI]ка на HaтypалlIa п,!иltералllа вола"
обеN1 tlaii NrлJlко - 1о ооо Jielra, без ДДС.

a

с

Прп подававе IIа 3аяl]JlеIJtIе.-]а yчастIIе съотRетс'г8lIе с
Kpl! l,epl! я Ja полбор сс дсlи

jl pl lpj1 п сдI lHPH eI,I,nlIpii(b II
ент за обцес,гвенп поръчкtt (Е[,ДОП).
В него се предоставя сl,о,l,ветпаl,а llнфорпrацпя, изисквана
възлояiIlте,пя. като се поп,l]лI]а спI]с,I)ка IIа llзl] ьl)ItlеIIll,г(,

I]

ьзJlох(l!1еrlя г ll(e tIptIeпIa каl,о ,.идснтI,1чнIl" I1лп ,,сходнlI"
lIa rIpclti\Ie,Ia [Ia настоящата обособева позllцliя достаRI{ll
IIа IIIlIIel)a]IlII! IlодIl] копl,о о,l,говарят на следните
\lll l ll,plllt: lI:!T.\ рilл lt jl \| l |нFрхл нп вода. негази рл на. с обца
IIllllсl)а.пlIзаtlIIл от 3оо до 4оо пrг/л п plr до 8,5о.
- по OtI N!] z: ".Щоставка на Haтypaullla NlI]нера_лIlа вода с
HIlcKa п!lIнерaLпIlзацI]я " 1о ооо лева, без ДДС,
Br, з п tlltct rге,lt я,г tlte т]риеNIа като ..ItдентltчнIJ'' илI1,.сходнlI"
IIа IlреltNIе,га lIa лlас,гояlIlата обособсна позпция доставкп
Ilil N](Il]ералIlll волIl, KoIlTo отговарят на следните
I{|)lrl,ePl]tIi нат\ рална !\rпнсрaulна вода, негазпрана, с обща
п]IIнералIti]ацIlя от 5о до эоо пlг/л rl рЬ ло 9,зо.

етод за доI(азвапе Ila с]]огl!еlсIl]lI(тIо IlaocIioBallIIe
67 ал.5 o,1 ЗС)П Br,B врr,зка с чл,64 от ЗОI l
пзпсква от каriдlIда,гI1,1,е да пре/lс,гавя1,
по прл,ложеп образеIl IIа /lo( гапкl1,1е. I(oIl,K) (а
lIдеЕтlILlнll илll cxo/lIlи lIa пред\Iета на cllcTenlaTa с
посочl]аIlе на cтoiiHoc,гtI,],c. /lатлтс л пол).чателпте,
plU(p}DKel] с локаза,tс,пстпа за I1звъl)шенIlтс достаr]кlI.

IItldlорлtацllд зл лроIIзводптеJIят tlа пIпIIерaLпната вода

ts сл},чаi'r че кандпдата IIе е rIроIlэtrолrl I eJl tla стокптс
трябва да rtре,lсгаlзlr cepTllt|rltKaT за tlроttзход.

-

Toii

TlI-2 }'слrrвlrя uт,в

III.2.1) Ilп(D()lr:rlаIlrIя относно определена професrIп (carro :ra п()pTrtllirI Itil
i]IIзIt t,-,ttrelrllclo llil порl,аIкпта е огранIlrlсно до определеllа lrlхх]rесlrя
Ilo:itltratзaltt, II:l III)I!ло}]LIlпIата законопа п

l

IoJ]iI tIlllI

III.2.2) Условrrя 3а п3пьляенIле па поръчката:

i/спa)вIIята за изпълнение на всяка
]]аa'l'сяLцата кС це бъдат посочвани
Ста[rтI.Jга!ёто

конкретна поръчка, възложена в рамкр]те ча
от възложителя в поканrlте и докь/ментацията

прrI

],].

II1.2.:]) Ill{(Dорiuацllл относно персонаJ'Iа. fioiiт

!l3it,tb,la;ctlrlc за посоLIпаIiс

отговatрл за IIзптя.IнснIIето IIа IIоръчrtата

tIa IlпIeHa],a lI проq)есиоIIаJIl]Itте ква-lltrфrtкацtttr на персоlIп.лil. KoiI

lo l)гl,оЕаI]я за

Il:]I1,IrJIIIеп]Iс,го на

РА3/{ЕЛ tV: ПРОЩЕЩУРА
t.(r) IIп(lорпIацlIл отпоспо електроннrrя търг
f lIi Ic сс llэпrlл:зва елсктроЕсн търI
l\7.

( )

п,Ir

TI

п ] Iтс,п tI

а llII

Пr.z.t) IIрсдrrrпна пчблиlсаlцlrя относно тази процедlра

2

IIo;rtep rra сlблв.пснllсто в ОВ па ЕС: ПППП/S ППП-ПППL]t]П
IIonIep lIa облlrJIспltсто в РОП:[][] l][][]Гl[l

Пr.z.4) Пэrrrlrr, Iril liottтo rrогат да бт,лат п()дадецlt офертrrтс llлlt :rаrrI}ленrIrIта за
малтlliiскtт
!Attr,ltlIiicKtt
! P1,,lIT,llclcrt

fi

lir,,,rгарскIt

ПФ])еlrскII

!Словаulкll
!Словенскtt
!Унгарскtr

I]Icrlc,Kl l

IIIIдер.rIаlI,1скI!
По,пск l
t

рлздЕJI

\-Iac,1.1te l

!XT,pBaTcKlt

!Чешкrr
!Шведскtt

ОПЪЛНИТЕJIНА ИНФОРМАЦИЯ

\II. z) IlнфорiлIацlIя относЕо електронното t}ъзлагане
!II{с сс пlrIt,llага елеl(гроIIпо поръчване
! ll{c се ttзltо,llэва електронно Qlакцlrrтране

сс

lI

|)II(,1la e-ll

vI.з) ДопьанителЕа информацця: 2
На .]сноваНИе ЧЛ.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска

за включване в

електронен

на

купувача'l,

за

срока

систеN]ата

да Ьъде представено едно заявление за участие, независимо от броя на позициите/ за
коrlто кандидатът подава заявление. Заинт ере сов анит е лица имат пълен достъп по
път

до

документацията

за

участие

в

"профил

кациоНни системи. Всички решецИя и разясненИя
бъДат пУбликУванИ в профила на купувача. Конкретните
ще се възлагат за срока на нейното действие считано
Кв ал!{фI]

лата

.

ДокуNаентацията

е безплатна

и е налична

в профила

раздел

към настоящата сис,Iеr,4а ще
поръчки по настоящата crlcTelйcf
от посочената в обявлението
на

деЙствие

на

системата. Въ,злоrкителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало
това| като му я изпраща за негова сметка. Кандидата писмено заявява на факс или по
. nail
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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 бъде присъдена значимост вместо тежест
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