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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул, Леге 4

е mail: ok(aaoD,b9, aoD@aoD,bg
интернет адрес: htto://WWW,aoD,b9

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ IaA. ПРОЦЕДУРА

|| \ |||,()rtr,]l\l] \llc]c ь.)

!11poctcT на реruеrrпе
ЩРсшсrпtе за публпкувапе

ИН на регlIстрациопяата форма от ССИ

ДЕЛОВОД[IАИНФОРМАЦИЯ
Деловодца инфоррIация
IIартпда на възложителя: оо75В
Поделеriпе:
I,Iзходящ нопrерi 66з от дата 29/о5/2о17
Коментар на възложителл:
Кв алrlфикационна система с предмет ,,Даставка на елеrтролrатерrlали за
нужд1,!те на ,.Брикел" ЕАД" реф. N! КС а5/20\-7 т

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
! Пr,бlt l t.l е гI

I.1) Hallirreнoвaпlle и
Офицпално паименование:
БрI,1кел ЕАД

Нацпонален реIlIстрацItоIIеп нопIер:
12з526494

IIощепскlr адрес:
ГIfън града

Поtцеttски ltод:
6281_)

Лuце за контак,I:
Кр.-1сL]л"lира Димитрова
ЕJIекl.pонна поща:
пrа I ket G b]:1k е 1-bg , соm
Илlтернеl,а,црес/и
octloBeB адрес (URL):
ht_ tp : / /Wrrlr. brl kel-bg. соm
Адрес на профила ва купувача (URL):
hit р: / /ныr,t . bri kel -bq. com/bglabout-us/buyer-profile/qualifrcatj on-
silStems/1бз-dоStаvkа-па elektromateria_L.r-za-nuZhdlte-na-brikel. еас] ref-
ks-05-201]-
I.z) Ilrrд па възложrrтеля
(тrоtrыtва се от пчбллчен възложител)
! Мttlтtlс,геlrс,гво rulи друI държавен орган, ! Пчб-,l и.t l l опllавна оргаtl]lзаIliIя

вкJ]Iочително техпli регltовалнп lIли местп lt
полразделенIlл

! I Iацlt опчt"пна агепцлтя/с,llужба

I)егIlоIIаJIеII llпII п]ес,l сII оргаIt

!С)r,браrrа !Соцrtлпна закрtr,,rа

ПОбrrtесгвеrr pelt rt сllг\ pttocт !()тдпх. кlитl ра rI Bel)ollзIlol]e/lallllc

I.;з) Основпа деriност
(попълва сс от пl,бличен възложI11,ел)

!Общсственп услl,гtl ! Настаttяване/яtrцлщно строителство п п]ес],а
за отдlIх п к},лryра

ll,ýr а\! пrr lIL]llr( r

041в 62з9-r

0 418 62з9з



РА3ДЕJI II: ОТКРИВАНЕ
!OтKptrBalt lIроIlедJ,ра

,|,Illlllll t\,"l,"t"" || ||1, 1,1,1, ,,,, ,

да П неК

I]коноп]uческп и фtIнансовlt деiIтlостll

L.1) oclroBIra леiiност
(пoTlr.-,rlla се от секторен вт,зложптел)

Газ п топлIIнна енергIlя
Електроенсргия
Волоснабдлване

!Пощенскrt r,с,пr гrt

! Е,ксплоатацltя rtа гсогра(lскlt об паст

П/[р} га lteiitroc l:

!:зil B,1,1з,taI atle tta общес,t,вена поръчка
!зlt cli-,ttcl.tBatte lIa рапlкоl}о споразlпiснпс
!зlt с,r,злаване на дllrtапIпчна сIIстс[та за пок\ пкII

! KoHKr,lrc за проект

ffi С t,зllавапl кlt:rппсllrtкацпоннil слстспlа

llорl,чкаlа е l] об,пас,гlrте отбрана п спгr,рност

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

l I.1 l1a

(rror г1, 1tBa се or, пr блI1.Iен в,ьзлохittтел)

!О I,tr1llrга trрочелl,ра

! ()граtrtrчсrIа проuслура
ПРОЦеД]"Ра С ДОГОВаРЯНе
дII.1пог

lIapTllbopc],l]o за лповацIlп
tlговаряlrе без пре,цварIlтелно обявяване

Конк)pс за проект
П\ бJru.lIIо с,ьсl,езан!Iе
ПDяко договаDяне

(попt лва сс от сlt,ктореп вr,зложптел)

! OTlcptrTir проrlе7l.t ра
!Ограlrtrчеlrа гrроце7l,чра

oI ()варяIlе с предварптелтiа покапа за \,rIacTIle
еп дII&пог

Партльорст]]о за lIновацип
огопаряне бсз предварптслна покаЕа за }частIlе

I{olIK\l)c за проект
П\,блI].lIlо с,l,стезанпе
ПDяко логоRаDяне

(зit вr,злttгаttе ll{t обUtествеliа поръ.tка в областпте отбрана rr спryрност.)

!Ограпttчеltа процелура

!lJоговаряне с п}блпкуване на обявленпе 3а поръчка
!Състезателен дtrалоr
ПДоговяDяне бсз п},блuкyване на обявлеппе за пор,l.чка

(попьпва сс от пl,блrtчсrr вт,зло;кrrтел)
П(I]l 7:J. a]I. 1 от ЗОtI
ПLI_,l 7:]. a]1.2, l 1. б Г .loI ЗОIl

LIJI.7з, a_lt.2, r,. z ог ЗОП
ЧJl 18, ajr. 1, ,I,. 

7 ]!1,в вр. с UI. б оr ЗОП
ЧJr. 79, ал. r, r,. [.,.] от ЗОП
LIл, 18, ал. l, т rr във вр. с м, В от ЗОП
rIп, 13, .Lп. 1, т, t2 от ЗОП
Чл. r8z, аrп. 1 във tsр. с чл. 79, м. l, т. [..,] от ЗОlI
чJl. 132, аJI. 1"л, [,..l от ЗоП

(пtrп,r,-,rв:r сс о,г секторен вт,3лоа{rIтел)
Чл. 1з2 от ЗОП
Чll. r3, all. 1. т, 7 във вр, с ап. б о,г ЗОП
ЧJt. 1зВ, аJI. 1,1.. [..,] от ЗОП
tIл. 1з3, iLп, 1Rъв вр, счJI 79,ал,\,T. [...] отЗОП

r3. .Lп. 1. т, rr във вр. с ап, В от ЗоП

\ |||| l L s]ц ]l(| ]6ri .L\] -lirrr]]h 1i( ]



18. ал, 1. т, 12 от Зоп
!Ч.rI. r8z, ал, r, т, [,.,] от ЗОII
!Чл. r8z, ал, 1 във вр. с чJI. 79, .uI. 1, ,г. [.,,] от ЗОП
КЧл 141, аIl. 1 or ЗОП

, 142. aLп, 4 във в]). с (lл. 142. м. 1 п чл. аrп, r от ЗоП
(попыва се при въ3лагаяе па обrцеqrгвени поръчкп в областrrте отбрана lr сицрност)

, 16о от 3оп
, 16з, ал. 1 от ЗОП

164, ал. 1. т. Г..,l от 3оП

ГlII] lIII l \ ( ) l I i l ' l l l l \ l I l \ ]l) (,Ц|'\iпс|r.,л',l

р fV: ПОРЪЧКА
Iv.1) Наименовапие
,,Доставка на еле ктрома т ериали за нуждите на ,,Брикел" ЕАД" - реф. i!! КС
05/201] г
lv.2) Обеl.т Ira поръчrtата
! Сгроl r rellc t во

X./(octaBKtr
ПУс,цt гtl

Iv.3) Описапие на предмета на поръчката (естество и колIlчество па строIIтелнII
работlr, достаЕки илII усIt}.гrI или указЕане яа потребности и иаискванrrя)
Когаl,о осtiовнrIят предмет съдържа допълнителни предпtети, те трябва да бъдат оппсанI,1 т\,к,
ПредLrет на квалифrlкационната crlcтet\lla (КС) эа подбор на aтопаа.]ки
с\,бекти е доставката на еле ктрох,lа т ериалI,] 7 подроa)но oпI]j]Hli в
технrll]еската спецификация, неразделна част от настоящата документация,
нео(]}iодиIйi1 за поддръжката и peNfoНTa на проL]_зволственLJ съоръжения L]

ос].!гуряване на нормалния производствен цикъл на ,,Брикел" ЕАД.

За всяка коцкретна поръчка| въз-пагана чрез настояцата кв алифI.] ка цrlонна
aI,IcTel,{a, Възлож]rтеля определя видовете матери.]ли ]4 тя;lното колljч--ство?
н е обходr{i,4о за дост,авка.
I\r.4) Обrцсствената поръчка съдт,р;ка lrзIIскваIItIя, сr.ързанIr с опазI,аIIе Да П Не 8
Ila olioJlIIaтa сDеда

I(рriтерпIIтс, свързапlI с опазвапе яа околцата сlrеда прrrсъстRат в:
броii)
]схЕIlIчесI(ата сllеILl!фt]каI(ия

(лr<l.тя, псlсtlчстс

крIr,герtлите за подбор

lIоказателпте за оценка на офертите

пзLIскванItята прll изпълнеЕIlе на договора (к,rаузи в проекта на обцп

(брой )

(брой )

(брой )

(брой )

IV.5) ПпфорDrация отпоспо средства от ЕвропейскIIя съюз
Обществената поръчка е във връзка спроектп/rtли програлrа, финансtlран/а със ДаП Нс8
срелства o,1, европеiiскпте (lондове и програпIи
LIлентпd)икацпя на проекта j

Iv.6) Разлеляне на обособени поапции
Нас]ояlIlаl,а пор,ьчка е разделеtlа IIа обособеIlLt позIlllпи
Мотllяи за Ilевъзt!ложltост,Iа за раздеJlяl]е lla поръчката tta обособеttt.t

даХ IIeП
(кога,го с прппо;titlлlо):IlозllцlIlI

П/.7) Прогнозна cтoI"IHocT на поръчката
cToiiHocl,. без да се вклю.II]а ДДс: 1500000 Вал\.1,а: BGi'l'

fV.8) Пlrедметът па поръчката се възлага с нлколко отделни процедлrи: Да П Не Х
Обrца cToiiHocT па поDъчката, част от която се Еъзлага с наgгояпIата п|rоIlедlгlrа:

\Tlll (ll 1R].lrr(e ](lý; lL\l li]r]|b]]nl



СIIlIсы( IJa ()a,lаIlаJII!ге пl)оцед\.рL с KpitTкo oпIlcatIlIe IIатехЕlIя прсдпIсII

РА3ЩЕЛV: МОТИВИ
v.r) lvloTIrrrrr за избора на процелцrа (когато е приложrrпrо)
(I{Da l ко опrIсанпе на фактtrчески ге обстоятелства, KotrTo обусJlавят пзбора на съотr]етI]а,га
проrtел_гра)

v.2) JIuца, до Kolrтo се изпраIца поканата за }aIacTIIe в проr{ел] ра на логоварлне без
прслr!арrtтелно обявление, договарлне без предварrtтелна покава за 1,частllе,
догоrrаряне без публrrrqвапе на облвленrrе за поръчкаt пряliо договарrIне (когато е
пprr,roairrMo)

\r.з) fIастолщата процеlllра е свързана с прел\одца проц€д}lrа за Rъзлаганс яа
обlt(ествеяа поръчка пли конк}тс 3а проеIФ, която е (когато е прилоiкrlпtо):
о т Kpt{T е с решение N! от, дата дд/tим/гггг
публикувана в РеI.истъра на обществените поръчки под уникален N'

- (ппппп-уууу-хххх )

\I.4) ДопълнrIтслната доставка/повторната усц)та IlлIt строIlтелство е (когат<l е
пlrIrло;l<rr;uо)
С,гоiiirост, без да се вкJlIочва ДДсi l]а_п\,та: La-il

ОДОБРЯВАМ
fi облплснttето за опо}rестяване отkрIIването на процед\ра
! покаtrпта за учас,l,ие

J) VII: ОПЪЛНИТЕЛНАИНФО
vII.1) Допынителна информация (когато е прило;кrrмо)

\rII.2) оDган. който отговаря за пlrолед\т)ите по обжалваIIе
О(lt.lцlt:rпно наипrенование
li (r L,,lj,l cI,I,c за защ]лта на конкурен1.111ята
IIацIIонil,,тсн ltдентпфлкацtrонен NЧ (ELlK)

ПощеI]скп адрес
a)../.п. BI,] т ош а 1з
I'рал
aсd]rIя

Пощенскп код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884{]70

Мрсс за електроппа поца
,]р cadmi n(3 срс . b,g

Факс
02 980]з15

lIHTepHcT адрес (URL):
http://l,.lww.cpc.bg
\ПI.з) Подаване на жалби
'I'очпа ltrlфорпtацlrя относно KDaell сDок/кDаiiгlи cDoKoBe за подаване на ж.trtбп:



\rIII.1) Трите ипIепа: (ПодпIiс)
,,]jJiIrJ],l!i ]la влов П а в.пов

И:з пълни т еле н Директор

:.ь;ь9

Съг.пасно правилата на гл. 27 от зоП(чл. 196 и следващrlте от зоП)

\ lIII ( ] rs}] пr(..].r;_i\!1.1l]ý]|b JlJr



v.t
l

кв\ .lrТкц l о цс ( \ \ li()\l\'ll\ l\( ]\l lncrclq7)

квАлиФикАционIIА систЕмА _ KOM},H-L/IHLI .]/CJ,IуTIi

Дrtректива 2о14/25/ЕС
IIастояltlото облвленпе е покана за _чtIастIIе в с,ьстезателна процед\,ра
Запtlтересоваrrлlте оttератори I,рябва да пзпскат възложптеллт да бъде квruitrdlпцпраrr съглirсно
квалпфrtкациовната сllстеп{а. Поръчката/ttте rце б ьде/ат възлоя<ена/tr без последпаща покана за
}tlncTtle в състезптел на проuрл)'рii.

!Проскт на обявленtrе
fi ОбявltеIrrtе за ltубликуваllе

Прrrтtрка къiлt Офицrrалеп BecTHrrrt на Европейсl(IIя сыоз

I'1IIФормацrlя и онлаiiн форiul,ляри: httDrlým]дpled.ell

п

РА3ДЕJI I: ВЪ3ЛОЖИl ЕJI
I.1) HarrNteltoBaнIte It адреси 1 (пrоля, посочете всички възлоiкIlтслIl, Kottтo отговарлт за
пDоцедlтата)
L)фrtцпапно наппtенованrrе:
БрiIкел ЕАД

Национirпен регrrстрацпонеЕ Bonlep: 2

12З;э26А94
IlощепскII адрес:
J]э в,ьн града
l'рад:
l'ъп,ьaовa)

код NUTsi
вGз44

Пощенскп код:
6280

Д],ржава:
Ё]G

Ллце за коr]так1,:
Kpaci41,1rrpa Дrlмитрова

Телефон:
+з5 9 41862з9з

ЕJIектронна пощаj
ma r ke |,:a Ь]. i ke] -bg . соm

Факс:
+з5 9 41в62з9з

lIHTepHeT алрес/Il
OcHoBcrr itлрес (URL):
,,.jlr,,,i, bri kel-bq. соm
Адрес на профила на купlвача (URL):
http: / /t,,trlr. ]эr i ke 1-]э9 . соm /bg / about -us/buyer-prof ilе/qцаli f ication-
systems/J бЗ-dostavka-na-elektromateriali-za-nuzhdite-na hrike1 еаС r.ef-
ks-05-2017-g
I.z) Съвiчrестпо въалагане
! I'Iopr+lKaTa обхваща съвпtестЕо възлагане

ts слt,чаii на сьвлIестно възлагане, обхващащо различЕи лържаl]ll прило)](Ittllото нацlIонal,.ItIо
:],lFонодlrтелстпп п ctIlepaTa IIа обцествеIlItте порьчки:

f lПоllьчкаr,а се вт,зJlага от цептрален орган за покупкIl

I.:]) Копtr,нIII(ация
|__,lДокl.ьIеrттацrlята 3а обществепата пор,ьчка е достъпна за tIеогранIIчен tr пълен tlряк безтtла гея

лос,1-1,п на: (URL) 1з

!Достr,път до докупlептацията за обществената поръчка е оIранrlчен, Доп,l,Jt I l ител tra ltнфорлIацrrл
Nloiкe да се по]]\,чLl на: (URL) 13

f{опълнителна rIнфорпrация Ntоже да бъде rlоJI),чена от
ffi I'орепоссlченото/пте място/пrеста за кон,],акт
Пдруг адрес: (молл, посочете друг адDес)
Оt|lср,гtlте rIлlr заявленията за \аIастпе 1,рябва ла бъдат пзпратенп
! елек,гронпо посредствоп{: (URL)
Щ горепосо.rепото/1.1,ге пtясто/пtеста за контакт
f'lло следlltlя алрес: (пlоля, посочете друг адрес)
f ] LlleK,l 1'loH н ата копl"чникация Ilзпсква llзползването на средства п r,стройства, Kollтo пп п ptt tlцI t lI I!e

са достъпнrl, Възпrожен е неограничен lI пълен пDяк безплатев достъп на: (URL)

I.6) Осяовна деiiяост
!Ilроизводство, пренос п разпределение на газ !Железопы,ни усл5,гll

Il 1,оlIлIlнна енеl)гI]я

ЩЕлекr,рпческа енергпя !Гралски яселезоt]ътнtt, TpaNIBailHIl!
тролеiiбуснп rlлrr автобvсIttt r'с.;lчгп

!.Щобrtв на газ илrI нефт ! Пристаltи tIllr tr деiiностlt
!flpol"rBaHe It добttв на въглища rrлп дрr,ги !Летпщнп деiiносr,и

твъl]дп гоDпва

\l!|1 1]r llcrcl ;'lб 15t] i]c].R]],)c7lJl.ý6



кв\ I]ФlLк\llll()llll\(Т]( ll\]\ l, ( ) \ ] \ l l \ l 1 l l l \ a ll I]l1псгс,п lj

l}ода дсtlпост:
Поще}IскII

РАЗДЕ./I II: ПРЕЩМЕТ
Обхват па обrцествената

II.1.1) HaItпtcHoBaHlre:
,,Лоaтаврiа на еле ктр о1,4а т ер14алй за нуждите на ,,БрI,Iкел" ЕАЛ"

IlTeH нопlеDi 2 кС а5 / 2al7
II.1.2) Основсн CPV I(ол: З1000С00
Допълнtlr,с",lен СРV код: 1 2

II.1.:]) Вrtл на поръчI(а

II.2) опrIсанIlе
II.2.2) Допълнителнп СРv кодове 2

II.2.3) Място яа изпъJIнепие
основцо шtясто на изпъJIнение:
DDP, проиэводствена площадка на ,,Брйкел" ЕАД, с адрес: обл. Стара
_]агора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово - извън града, в склад на
дружеството ,1ли по местонахокдение на съответния цех,
код NUTS:1 ВGз44

II.2.4) ОпrIсание на обrцествената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или уо1}тп rlли },казване tla потребностп ]I

Ilзrlсквания)
Предмет ча кв алификацио нна т а система (КС) за подбор Fа l]топанскrL
(]убект,,I е доставката на еле ктрома т ериали, подробно оп!4с.lнr] в
те,,]tlLIческата спецификац]rя.
Ilре.цLlетът на (]г]стемата е разделен на З (TpIr) обособенгI aо]rlUl,]ri 1ОП),
F,iа;. т (-i (]ледва:

- a]Г N' i: ,,Доставка на еле к троинс т ала ционнl] материаJ1!l i4 приa-.орl,] за
ав Tolta тllчен контрол";

ОП N'2: ,,Доставка на кабели и комплектlI за свързване на кабелr,]";
- ОП N' З: ,,Доставка на еле к троrl зола ц1,1оннlj r,laTeprlaлIl"
В],Iдовете и колl]чествата 14атерI]али се определят във всяка конкр-^тна
Ilоръчка, стартиране чрез настоящата к в алифика цI4о нна сr]стеLlа.
II.2.5) Itplпepltll за възлагапе Е
ffi KpllтepllllTc по-до,пt

П Крlr,гсрlrii за качсство - trlпrel / Теясесг: r 2 2П

! }(pllTeprlii, свl,рзан с разхолll - Ili\le: / Тежес,l,: 1 2П

К IJeIIa -'l'ежесl,: 21

! Цснагir нс, е елtIнствепIlя],крлтерtlii за възлагоrlе I! всItчк!I kllItlel)tIlI са lIocoLleI]lI сапjо I]

,цок\ пlеtIтацIIята па обществената поDъчка

II.::.8) ClroK яа лсiiствlIе на IФалrrфикаrцrrонната crrcTeпra
Жнача-,,,tа дата, z9f o5f zot7 lllf MMf тrтг

Kpaiirra даr аl э9/о5/zоzо дл/rtлr/гггг
п lIсогlrанrlчеп cDok ва деiiс,гвле

! l Iолновяванс на квiuпt.ttllпtiацltонната слстспtа 2

IIс<lбхолllirtlt форпlаJIIIосгп за оl{еIIяllапе /-laJIIt са сlIазеIIIt ItзtIскRаII!lлlilI

II.2..1з) Ин4)орIrация относно средства от Европеr"rсr<lrя сыоз П
()бцес,гпеIIата порт,rIка е B,I$ връзка с проек,г п/tпrtl програпlа, флttаtrсllраlt/а cr,c ДаП FIcB
cРqlc I lra oI IlBpolleiicKrIя сыоз
lIдентII(I)ItкацIIл на проекта:



RB\,1ll(DllKvlTK)IItl\(lK l\l\ г()\l\lТ\'ТТпТ\( ]\llIiя(,l{ ])

РАЗДЕЛ III: ПРАВfIА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИIlАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКДИНФОРМДЦИЯ
III.r) Условrrя за стIIс

IIl.r.5) IIнфорпrация относно запазепII поръчкrI 2

!JIоръчка,га е запазева за защIIтени предпрлIятпя и икоtlо]\IllческI] (Jllcpiu,oPII, IJacoqeHlI кl]пI
colllIaJlHa п професпонaL.Iна IlIIтеграцпя ва J]ttlla с \вреждаIil!я плll лlIца в нерапIlосl,оiitlо
Ilo ло)кенIlе

! lIз t 1,1,_,I ltcHlIeTo lIa llоръчката е ограничено в рап{кпте нп програпlц за съзлаваIJе на заtIIltтенIl
работнtl lrecr,a

III.I.9) КI}алrIфrlцlrране за crrcTeпraTa (обобIlценrtе яа ocнot]I'rtTe t.еповlrл lt лtстQлrr)
Ус,llовttл. коll,гсlтрлбВа,,tа бъдат пзпъ,'lIlепII от пконоNl!IческIIте операrорII с огIIе/l IJa тяхно,It)
Kt]a,,Ilt(l)ltIlIlpaHej / МетодlI, съгласItо KolI],o ще б.Lде проверяваIIо всяко ()т.гезl! \,с,поDI!я: 1

iJa к ндlIдатпте lte трябва да са налtIце
tlбстолтелсltзата lto чл.54, M.r от 3ОП. Капдпдат,
за кого,го са налIIце основанIlя по чJ1.54, а-п,l о1
ЗОП, lliua право да представи доказатслства, в
cbO,гBeTcTltIle с LLц,56, aLп.1, т,1, 2 lr з от ЗОП. че е
IIре/llпрIIел пIеркI1, копто гарантI.1рат пегопата
IIалсil{днос,г, l],ьпрекtI налIlчIiето на съответното
основанле за отстраняванс,

I(ап/]лдатпте дек,lарttрат обс t,оятелстваr.а в
ПE,LIOIL Метод за доказваIlе па съо 1.Ile,I.c1.1]иcтo е
опIIсан l] док\.пtснтац|Iята,

Нс се доп\,ска пряко rt.пIl косвеЕо участtiе в
IIастолща,га ctlcTcIIa па дрчжествата.
регItсl,рIlраяи в IорttсдIrкцлrIr с преференциiLпен
/llанъчен режIlп1 ll на свт,рзанIlте с тях лIlца,
пK]lIoLl lIтслно lI tIрез граждапско
.i(l)\,пiсство/консорцп\,l\I в което \,1IacTBa
др\жество, регпстрtIрано в юрпсдикция с
tIl)еq)сренцIIалеrt данъчев perKIINl, освен при
IIaUIIlrI]le Ilil lIзклIочеlIllята по с\Iисъла на чл 4 от
I]tlKtllla за Ilкоltопrrtческпте tt флнансовите
отношенlUl с лр\.жесп]а, реIпстрllранIr в
Iоl]lIсдIIкцIIп с IIреференцIrапен данъчен режпм.
(,|,,l,p,l;1llIl l(.c тях лItцil ll TcxHltTe деii(,твитрлнIl
собстпенItцlt.

I{андплатитс предс I авят декIIараIl] lл по образеtl в
док} IIIеIIтацпята п IIопъ,пват Част III. бr,ква 1'от
ЕЕ,ЩОII съотвеl rtaTa llH(lo рiлrацltл,

I,IзIU,JIIlепIt от каl]дидлта през последнпl.е трл
I,o/(Iltlll, счп],аlIо от датата Ila подавалlе tIa
залвJ]енIIето /lосгавк1.1, ll,ilентичн}I или сходнl] с
lIl)сдпIета Ila cIIcTclIaTa, както следl]а:
оП NS 1i ..лос']'авка на еJlектроIlнсталацtlонвп

NIitтерIlалIt li прпборп за авто]!lатtlчен контрол'' на
обIца cl,oi'IHocT наii-пtапко ro ооолв. без ДДС;
- оП Ns 2: .,Дос,rавка на кабелIl Il kомплектiI за
('ньрзпi]llе Hl кiбелIt"llil обща сIойност Hлii-llaLпKo
1о оооJIв без ДДС;
- ОП N9 3: ..Доставка на електроизолациоl l ни
пIа,герllilлп"на обIttа стоiiнос,г tIаil-пIа-пко 1о
oooJl I., бсз ДДС.

Прп подаRане IIiI залl]JIеItlIе за \.rlac.1,1tc
с:boTвeтcl Brie с крlt,t,ерпя за по2lбор сс декларl.tра IJ

од|| Hpll енроллiil-кIt l..lli\ \Ipll.| i]jl ulilupc,l BeHll
пор,ьчкIt (ЕЕДОП), В него се предос,I,авя
съотве rtraTa trнQlоl)п]аLtпя. IlзлсI{вапа ol
в'ьзожпте,пя, KaIo се поll'LJIва спIIс,Lка IIа
лзвър шеI]lll е достаl] Kl I. NIe гол за доказI}аI Ie tla
съотl] е] cTBIleTo tla ocнoвaIllIe чл 67 all1.5 от lJОП
в,ьв връзка с чл.64 от ЗОII възлоlкlrгслят п{оr(е ла
лзrlска от кан/ul,r]а,гпте tIo вслко I!pei\Ie да
IIредставя'г сlIlIсък па /lоставкIi'ге. l(oIITo са
],lдентIlчIIlt IIлtI cxollIlLI на преllпIс1,а IIа слстеNIа,га
с посо.Iваllе на cToiirtocTпTe, латttте п
IIол).чатслllте. lIрlIдр\,жеIl с локаэilтелст]]а за
извършеIlltl,е доставкLI, когаIо гова е необходlIп,tо
за законосъобразttо]I) п])ове?Itлане Ita
пI)оllсд\ I)n гп Пrозllс l1чirii ср ре]l,,l1ltл clIl'(,bK
н1 Ilзп,Lл HeHllTp lti)cтjlBKIl. IIо tt ttлпжеtt обI,1зеtt.
зi]сднп с локаJ,1,1p,lcT,B:l Jп ltз,ll, UlпнIгl,р tocl;llrKlt

III.2.r) ИяфорпrацIlя относно определена професrrя (сапrо за поlrъчr I:}а \.cJ,I\1.rt)
! I1зп,t лненrIеr,о на поръчката е огранLlчено до определена проd)еспя

до liyМe tlT а цият а при стартирането.

III.z.z) Ус"rовия за lI3пъJIпение на поръчката:
!'словията за и:зпълнение на всяка конкретна поръчка/ възложена в рамкитена настояцата Кс це бъдат посочванr4 от възложrIтеля в поканите 14

отцосно персонала. rioiiTo

\|]]] ]r rL.icl{r^.]rr] а]с] g]]ocrIJ1.36



поръчката
!Задьлжение за посочване Еа иплената и професпоналнпте квмrrфltкацltlt на персонtr,Iа, който

о гговаl)я i]il IIi]Iп,пIlеIII1е,l,() Ila

РАЗДЕJI IV: ПРОЩЕЩ}?А

KB,\ lIIФIlJ\ \lllK)llll \ ( IK тг\l\ I\o\l\ll\rlllll\(.l\Jlllзе|.,я7)

Iv.1.(r) IIнфорDIацил отяосно електропнIlя търг
!II{е се Ilзползва електронен търг

I\I.2.r) Прелllrlrна публикация относпо тази процедllrа 2

Iloпrep IIа обявJlенltе],о в ОВ на ЕС: ППtlП/S ППП-ПППППП
Нопlер Ita обявлепIrето в РОП:[] []![] []![]

fV.2.4) ЕзIrцIr, на които могат да бъдат подадеяrr trфертите llлII заяRлснlIята 3а }-частие
1

!Аtlглпiiсltл
ffi Ijr.лгilllсlttt

ПI'llr.rlKll
П/Iа.с *,,

!lIрландскп
!11спанскIr

!Фреrrскп
!ХърватскlI
!Чеtttкrr
! I[IBe2lclKtl

\rI.2) Пнфорпrацtlя относно електронпото възлагапе
Ще се прIlлага електронно поръчване
lЦе се tIзползRа електронно факryрлrранс

\Ц.з) Допьапителна информация: 2

На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска за включване в
cI,1cTerr4aTa да бъде представено едно заявление за участие, незавI,1симо от
броя на позl4циитеl за които кандидатът подава

заявленI,jе.Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до

до к_Vмент ац].{ят а эа участие в "Профил на купувача", раэдел
Квалификационни системи. Всички решения и разяснения към настоящата
сr]стема ще бъдат публикувани в профила на купувача, KoHKpeTHrtTe поръчкr1
ilо настояцата cllcтeMa ще се възлагат за срока на нейното действие
считано от посочената в обявлението дата.Документацията е безгlJIатна и е
Ltал]4чна в профила за сроrа на действие на системата. Възло8ителят я
предоставя на хартиен носител на всяко лrlце, пойскало това, като му я
tlзпраща за негова сметка. Кандидата писмено заявява на факс илй па е
ца11, точен адрес за кореспонденция за получаване на съцата.

по обrкалЕане
\rI.4.1) ОDган, който отговаDя за пDоцед},|rите по обжалване
О(lпцrrално наппlенованrте:
KoL]I,t(-T,T я за ]запlита на конкуренцията
lIotl(eItcK!.l адрес:
aJ JI . Вllтоша п, 1в
Град:
aсфL]я

Пошенски код: I u*.*.,

Телефон:
+з59 29вв4010

Iiлсктронна поща:
cpcadmin!Qcpc. bg

Факс:
+з5 9 29вO7з15

IItlтepIIe1, адрес (URL):
hl_tL]: /,/l,JW,.r. срс. ]]g

VI.4.z) Орган, Kol"rTo отговаря за процедпrите по медrrацrrя 2

Офlt]lllаJIIIо IIarI}IeIloBaпIIe:

IIощенскл адресi

\|l|| t,|lr|].|ýll. lrr: i]с] ý]]l,с7 ]асý6



Гl)а,l(: пощенскll код: Л],pr(аваi

'Iелефон:

Плекr poHIta поlца: (DaKc:

I,IпTepI]eT адрес (URL):

\aI.4.з) Полаване на жалби
'I'очIlа rIЕфорп,lация относно краен срок/крайнп срокове за подаване на жirпбл:
Съгласчо правилата на гл.2J от ЗоП (чл. 196 и с.педващrIте от -]оП)

vI.Z+.4) СJI!,;кба, от която Irоже да бъде пол}^Iепа rrнфорпrаrцrrл относно подаването Еа
;калбrr 2

Офrrцпапно наrrменование:
Bp],1K--,]I ЕАД
ПощенскtI адрес:
И:r вън града
Град:
Гълъбово

Пощенскl] код:
62в0

.Ifържава i

BG
Телефон:
+з5 9 41362з9з

Елсктронна поца:
narket@bIikel-bg, соm

Факс:
+з5 9 41в62з9з

lIHTepHcT адрес (URL):
tllпl^] . br i ke 1-bq . соm

vI.5) Дата на uзпраlrlане на настоящото обяRленлIе
Дата : zq/оs/эоr7 лд/Nli\t/гггг

В,ьзлаIащият орган/възложителят Hoclt отговорност за I,apaIITllpaIJe на спазRане на
законодателството на Европеiiскtlя сьюз ll на trсllч]{ll Ilрltлl)жllNIIl законlI.

' моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимйте случаи
. ако тази информация е известна
1] моля, представете тази информация тук или в поканата за представяне на оферти

или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
zo мо)+(е да бъде присъдена значимост вместо тежест
?' може да_бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият

критерии за възлагане, тея(естта не се използва
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