
{r,яптгllllг]\пь]Ji)/l!l ll\lкл,ь,ll\ l,(]\I\]l\]llIl\(:l\Tlllпcl](,пr)

цд N,800 э+ч

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА КОМ}ТIАЛНtI УСДУl,И
Реэ\,лтати от процед]рата за възлагане на обtllествепа поръчка

ЩrrpeKTrrBa zor4 /25/ЕС / ЗОП
! 11poeK г tta обяв",tепltе

ffi ()бл B,tettlre за птб.ltttкl,ване

Прицрка към Официален вестнцк ца ЕвропслiсltlIл сыоi}

lItId)оl)[f аLlця lr онлаr'iн форплlтярlt: bttp://Sil1laD,tcd.etlгopд.ell

рАз : IiъзложрIтЕJI
I. r) Harrlreнoвaпtre Ir аJц)еси l (моля, посочете всичltи въалоrlitlтели, коIIто отrоварят за процел1,1rата)
()t]ltttlltit-,rrlo trалпtенованltе:
Гр] I I.. ц L|Ajl

IIациопiLпеII регпстраtlrlонен ноп,lер: 2

12з52ь49А
IIоtцснскlI адрес:
I.1|] въ н града
Град:
ГъJ]ъa]ово

код NUTS: Поu(енски код:
ь28|)

Дl,ржава:
BG

JIпце за контак,г:
Кр а c],I[4r]pa Димитрова

Телефон:
+з5 9 41в62з9з

Iiлсктронна поща:
market_(ilrrikef -Ь9 . соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

IIlггерttст адрес/п
Осtrовсп алрес (URL):
ht tp : /' /,"ri,vr^]. bri keJ,-bg. соm
Алрес на профIrла на купувача (URL):
http: / /\ru_;l,J . brikef -bg. соm /bg / about -u s / Ьu уе I -pr о f i 1е /procedцres / 15 9-dos La.тka na
k ot е.i п о - qo r i vo - r е f - поmе r- 12aal-2071 - g

I.z) Съвпrсстно възлагане
! lIоръ.tкатir обхваща сьRпlестlIо възлагане

I] с"'!\чаii lla c1,1lMecTtlo Rъзлагане, обхваrllацlо разJIltчпп д,Irрждвп - прплоrкlIпIо,Iо ltilцI]онiulно зaKollollaIeJIcтl]o в
cd)cpaтa на общестl]енIIте пор,I!чкlt:

!IIоlr,ьчкаrа се в],з_пага от IleHTpапeH орган за покупки

I. 6) Осн()вна леI"lност
!llрrl:lзвсlлство. rIрснос и pa3пpe/leJ]eHtIe на газ II

I()I].пI1]IIlа сIIергIlя
fi U,пскr,рtlческа еtrергlrя

lllобtlв rla газ ll-,ttt не(л
! II1ltrr.rBarre lt /tобtrв на пъглпща ил}t другл твърдп

l oplIl]a
!I}olra
fl 11оtrц,r rcKll rc,,tvгtt

!flрl,га леiiност:

!)Кслезопыrr:r r слr,l,tt

ПГралс*,, *еr,езогrьIнI!, 1,l)a\lBi]iilIл. гро,цеiiб\ сIIII llrIl!
аь,гоб\ cllII \ сл\,гII

!llprrcTaHtrцBtr 71eiilIocTlr

ПЛетrtцнtr деiiностtl

РАЗДЕJI II: ПРЕЩМЕТ
I I.1) об\ltпт lra
IL r.r) I,IarrlreHoBaHиe:
jloLl,],aB].a на котелно гориво
Pcr[rcpeHl,eH номер:2 12001
Il.r.2) ocl!oBeit CPV код:
/(oll1,,lIlIltl'erIelI L]Рv кодi 1 2

091з5000

I I. r.:]) IlIlл lJrl поръrtка
! t'I p<lrl I е псгво ХДосrавкlr ПУсlr!т,rl
II.1.4) KpaTr<o описание:
Доставка на 1000 т. котелно гориво с максимално съдържание на сяра до 1'6,
отговарящо ца техническите йзискЕания от настоящата докуIцентацrlя ,]а участие.
II. r.6) I{цфор!uацIrл относно обособените позлIt{ип
IIасголrrlа,l,а ttop,b.IKa е разделепа на обособегrи позпцпп даП нех
II.1.7) Обп{а cToiiHocT на обществената поръчка (без да се вrOIкlчва {l]C)
r(},.,loclill ,,lIl cl,ie (](i лUб./ttlкувапrc Да| Heff 1
CToiitlocr,:
(l|lо-,lл, пtlсчl,tепrc oбr4allro clltotiltocln lщ обIцеспlвенаDlо поръч,(о. 3а 11,1фор-лtоIiхя olltHocHo tlHr)tiBri0yaлHtI пор?rч,сtI.
,rto,,i,tL ttзltсr,t,звоillltе 1lазdеLt V)
IUI]I llaii-Itllcкir офертiI: / Най BrtcoKa осl)ерта:

\ T]I lll\j.llnj liбь kr)] ýlLil n|llc.rle]e.ci



Koll l о са I]зе,lIl пре/lвид
I}aJt\ 1,а: BGN
( (I p(L1lla()6lt с,l(рс]JJi,ltе,{1iя - о61({е ,лlrtксtLrlQлно сDtоliносDl зtr ц.q-4сllIо llроаъ-/lиtIlпелносDl_)
(зо 0rtto.rtttчHtl cllc''le,llll аа локупкu cnloIiltocll1цa lюръllк0111а/urllе, кояпlо/коllllо не е/са вклю,tенсt/ll б пpea]lilllHIl
обqс,JеtilIл за съJ./lсlаане tсr поръчкп)
|зс пс-r,;lч,чкtl, бозttроtltt l{(l pcl-ll(o€Il сllоразуменLIя; око DIооd се LIзLlcKoo cnloliнocDl на пopъroccottct/tttte,

обявленLtя за възлаzане наb'o!1l t1\) / lIoll11111 l1c с/са

РАЗДЕJl II: Описание / Обособена позиция
II.2) orIIrcaIrIre

II.2.1) EIarrlleHor]aнlre: 2

ОбособеItа IIозltцllя NQi 2

II.2.2) ДопьпнrtтелнIl СРv колоRе 2

ОсtIопен С'Рv код: r

,/lопълttителсп CPV код: 1 2

091з5000

II.2.;J) NIrtcTO на rlзпъJlненfiе
c)cHol!Ho i\Iлсто на IIзпълнение:
_чоl lк--л ЕАД, площадка Електролроизводствс
кол NLrГS:1 ВGз44

IL2.4) Оп!rсание на обществената поръчкаi
(естество п колlIчество на строптелни работи, доставки или услуги или указване на потребностп tt uзпскванrrя)
Лоставка на 1000 т. котелно гориво с максимално съдър,,{(аниа на ссга до 1:,
отговарящо аа техническите изисквания от настоящата документаци,ч за участие.
II.2.5) КрIIтерIпI за възлаrане 1 2

r('6.ricc,(ll ltlt cttte da tlублttкувапrc Да8 Неa)
! KplrTeprrii за качество - Име: / Тежест: l 2 2П

! t(plrTeprrii. свързан с разход1l - 11ме: / Тежест: I 2D

Х LIeBa - Тежест: 21

II.z.rr) }Iнфоргrацпя отяоспо опциltте
опlllrtt
( )IIIIcaIiIlc Ila опllllпте:

/la П IIс Х

II.2.1:]) I Irr4)op[Ia l (rlя относпо средства от Епропеrlскrlя сыоз
()бшIесlllеllаlаllорl,чкаевъвIrръзкаспроектп/плппрограпtа,сРпttаtlсираtt/асъссредстваот ДаП НеЕ
liвропсiiскtlя сr,lсlз
I.Iдеtl Il t(l)lt цilll!lя lla llpoeKla:

II.2.14) ДопыцIrтеtrца иfi формация:
Реше!]ие N, ]45/З1.07 .2017г. на Изпълнителния директор на ,,ВрикеJт" ЕДД за
гrреl.ратяване.

РАЗДЕJI Пr: ПРОЦЕД}lPА
I\'. r) Оп rrc:t н rrc

ПI.1.1) I]IIд проl(едп)а
ffOTKpttTa прочелl,ра
! Огранttчепа прочедура
!Г[lrоllедура trа логоRаряне с предварrtтелllа покана за участпе в сьстезатеJIна ilроцедура
!С ьс l езатслеll дпмог
! Пар гlr ьоlrс,гво зtt llновациtI
!Вr,злагаrrе 1ta поръчкit без предварително публttкуване на обявление за поръчка в О(lIlцпаlеtt вестнtпt на

Iiвропсiiскпл съюз в сл},tlапте, rtзброени по-долу (моля, IIопъJlнете прtrложенtlе Гz)
! 11t б-,lllчtItl състезанле
!Пряксl логоваряне (моля, попълнете приложение Г5)

fV.r.;3) llяформацIIя относно раNtково спораз_чменце или дIIнапtIlчна система 3а поr(упr(rl
!'l'ill;ll сlбtцсстпсна поръ.lка обхваtца склIоLIRането на рапlково cltopaзviretIIIe
!Ус,t,аповепа е дпнаNllttItlа cttcтeMa за покупкп

Iv. r.6) trIrl(loРпla!(ltя относпо слектроняия търг
! I Iзпо:tэllаlt е e'lteKTpoItell тьрг

Iv.1.8) IIIl{)орпlацlrя относно Споразt,пrенrrето за лъра(авнrr поръчкrr (Gl'A)
Обrttесl,гвеrlаl,it llор1,чка попада в обхвата на СпоразчпIеи lteтo за дъря(авпlr поръ.IкIl (GIъ) Да П Не х

П'.z.l) Пlrслrrrrrна пt,блttкацltл относно тазrI проI(сдlра 2

IIo\IeI) lla облвленlrето в ОВ на ЕС: 2o17/s о98-1944зо
IIoi\lel) IIа обяв]lеItttе,го в Po11:78Bclz9

d c?n''lIc](Il'?c-J'(l l?Dol{edtlDQ: lJолвленlr зо поDъlIка Ko-]!lt/l.(l-l1,11i t/c,/lt/all] ()Ic1,le,lla за l(Ba|lll(lrlll11l1)Ф!e -
\|||| n[,!iln, l]i r|l)]Kl!)] ](l\.nc].lc(



qci]il./(,ll, ilзtlo-1;co,Ia ,(n1,1o lloKa,la эо yllnc,,ttie в съслlезоl11елна |lроl|еоUра: l)l)яB,|IeH7Ie зQ

Iv.2.8) IItI4)орDtацItя относно прекратявапе па дIlнамичпа cltcтe]rta за поI(J-пI(Il

!ОбявllеtIrtе,го обхваща прекратяDаLIето на дпнапIllчната cItcTexla за покl,пкп, пr,блItкувана с горепосо(lеното
обявпеtttlе за tlоl)t,чка

Iv.2.9) IIн4)орDIацлlя за преt(ратяване на облвеяа процед}ра 3а I(OHK\1)eIITIlo Rъзлагане на поръчка
пол форпrата Ira перIlодпчно индикативпо обявление
! IЗ,t,з,,rожttr елят няп|а да възлага повече поръчки Rъз осЕова на гореIIосочеrlото перио,llIlчно Iltlдltкативпо

rlблв-ltеllttе

въз.,IIАгАнЕ IIА поръчкАтА 1

I}ъз.поriсна е порl,чка/обособена пози цrtя

t]Блв]lЕl ll lI] ],\ R ь ]-loKI]ll,\ IюРъчliл ко\Т\ IIллlIII \ ( л\ гl l 1trepc, с rl

да П IIеЕ

llopI+lKa Np (ДоI овор Na)i
()бOсобена lIозлцпя Nqi 2

HarljrtettottaHIIc:

l l<l1l b.t ка,l,а/обособена позlIцIlя не е възложена
П [le са полJ,.lенIt оферти или заявленпя за участпе ,lлlt ltспчкIt са б!Iлll о,гхl]ър./lенLI
ХlДtlr гlt прrtчItнtI [прскLrатяване на п]]оцедyDата)

()lrltrttlla,tllo tlблв,ltt'ltltе, lIзпратено чрез П
! eN<ll iccs

fiTIlIl еsсrldс.г

!,{pl,1,rl
fIотрсбIlтелско влlIзане в fED eSerrder,: Е
(iпрапltа за обявленпя:эо l7-788oz9 Е (година rr HoNIep надокумента)
Дата па IIзпl]аtцане на оDигlIнмното обявление: Е rq,оs,zоl7дд/пtпr/ггt,г

.2) IlъзJtагане на

\i.2.1) Дата Ira сключване на договора
лл/п,tп,t/гггг

\'.2.2) li ll(Dоl)пtаr(rrя относпо офертII
(('i.;,,l(K,llIl _ lll l,пр аа llцб,|luкljвапlе ДаJ Неa)
l;Doil на llo.]I\ ченtI,гс o(lepr,п:
Бllоii lta оrРеlrl,trге. пос1,],пIJJIIl о,г МСП|
(Nl('lI пar;trl е tlttPerLeJleIto в ПреIIоры{а 2ооз/збl/Ео на колlliсlIяl,а)
lillrrii rrit rl(lcpl tl r е. IIoc,l-blIIlJIli о,г оференти от др} гlI д,ьрпiавIt - ч-IIснкtI на ]iСi
lillrlii rra rl(lellrrlre, I]о(гьIII1JIIl о,l,оферентtt оI лържаl]ll, KotIIo нс са чJ]снltIt на ЕС:
[iIlrlii lrir rxllelrllгlе. IIo.]I\чеlIIt по elieKTDoIlelI п,lrl,:

ГIорьчкаl,а е l},LзJlоя(ена на гр\тlа от икоIlоN!иtIески оператор!I да П нсП
1.',2.iJ) I{аrt]rrеноDание п адрес па изпълнителя 1

(('z.,,tocпti lll ci,le аа llцб-,lllкLJвопlе ДаLJ HzLJ )
\'.z.4) ПнфорпrацrIл относно cToI'IпocTTa на поръчката/обособената позlIцIrл (бсз да се вклюtIва ДДС)
(Съа,,rоспtt ,rrt спlе ао lцlблlпqlвапrc ДаО IIea )
lIърпоtIачiLппа обща прогнозна cтoriнocт на поръчката/обособената позtrцtrя: 2

Обlltа cToiittocT на поръчката/обособената позIlцIlя i

ltлrt llaii-lltlcKa оферта: / I,Iaii-BlrcoKa oc|lepтa:
l{o l гl a) са l]зеIII lll)ellBIrл
ВaLпr,га:
(,зо ptr,ltKoBtt сllоразLllLенuя обtaiа .1tcr(cu]la.lнa c|,Ioii,{ociп J(l DlcJtl обособена llозullllя)
(,зrr dttиa,rltl'ttttt cllcl'le-lltl JQ покупк{ - спlоr'irlо cl1l но l1оръllкопlо/tlлIе зсr пlnJli лoprlludo, кояпtо/tсоtоltо не е/са
в]i-ппJ|lеlцl/ч в 11ре()чlцllч облвлеlluя за възло2ане но llоръ\l]tlt)
(эс tlrrll,,llill, бсtзtцlспltt нQ po)Illoqll сllорозу)lенLlя; ако 11юва се llJtIскба - cllloiiltoci,1 ,lo llol)ыIl(or)la/шlrc за lll1зч
lla4rliIla)(I. lк,l:lпtо/коttпtо lte е/са включена/u в ttpeduшHtt обявлецuя зсI възлQ?ане 11а поръчкtI)

V.2.5) ltнфорDIац!lя относно въалагането ца подrrзпь,rнлrтел/rr
! IIпrа в,ьзпtожпост поръчката да бъде въэложена па liодrtзпълнrtтел/и
Ct,triiH<lc,l,пJIII длл от поръчката, колто е в,ьзможtlо да бъдат Rl,злоя(енtt на подпзп,ьл н п,гел tt П
CтtliiпocT, без /la се вклtо.тва ДДС: Вrull-га:
Ля.]li_._ _%
I(paTKo опIlсаIItIе Ila дела от пор,ьчкаl,а, Koii]o ще бъде Rъзло)ltен на подлзпълн!Iтелп:

\r.2.6) Плirтена rIeHa 3а покупкII прrI благопрItятнIr ус,аовия 2

CloiiltocT. бсз ла се вклIочва,llЛС: Вал\,та:

\'.2.7) I;poii rl:t в,LзлоiксяIlте порт,.rrtrr: Е

V.z.8) CTrrarra на пDоIIзход на стоката llлп IrcJtITaTa Е

\lI|l (ilca]rl ri] r.]o. ý L)r_rd.ccn.:cбcr



оьrп Tl lllll ] \ Rь]]к)/i1.IТ \ lк)РЬЧк \ R()\]\ ll \ lll|| l'( J\ I || tr.|](, q r)

v.2.q) поDT,чката е Rаtзло iена яа tr
\1.2.1O са бItли изк,,lючени поlrади това, че са б}lл!I необIlчайяо HrrcKrr Е

ОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОР
!-I.з) Доrlъ,цпптелна rrнфорпrацrrя: 2

Il по обяiалRане

\.'[.4.1) о|)ган, Kol-iтo отговаlrл за пDоцел\i|]ите по обiкалвапе
О(;ttцпrulllо наппIенованrrе:
b:a]1,,1lL сгI !] fa зашi.lта на конкуренци я т а

lIощснскп адрес:
буJI . B1,1T o!] a
['Lla;t:

a].,L,Ir я
Пощенскп код:
i000

Лържава:
BG

,г
еле(L)о l l

+з59 298840l0
lйектронна поца:
cpcadminGcpc.l]g

Факс:
+з5 9 29807з15

lIяTepHeT адрес (URL):
lT tt р : / /r.чwа. L-pc. bg

vI.Z1.2) орган. I(oI"tTo отговаDя за пDоцед\тIIте по медltация 2

()4)IIцIlмIItо наIIпIеноRанпе:

fIоlценскl] адрссi

l'рад: Поп{енскIt колj Лържапаi

l'елефон:

EJteIil,I)ollIla IIollla: Факс

I Ill,i,cI)Ilc,г алl)ес (URL):

YI.4.:J) Подаrrане на,riалбIr
'l'очllit llпdrорпlаtlпя относно краен срок/краiiItи cpoKol]e за подаtsавс на жiшбп:

VI.4.4) Слlяrба, от l(оято пtоже да бъде пол}.{епа Itнфорпrация относно подаването на,калбrI 2

Ot|ltt цltа-llно наппIенованпе:
Брt.lrе ц ЕАД
[Iоценскп адрес:
L'iз в,ь] ! i,pa ла
I'рад:
Гълъбово

Пощенскп код:
62ва

flържава:
BG

Телефон:
+з59 41в62з9з

Електронна поца:
narket Gl]rakel-bg. соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

LIHTepHeT адрес (URL):
http: / /ma r ket -Gbri ke l-bg. соrп

V[.5) flата rra rrзпращане на настояпlото обявленrtе
,1lirтa: lr otJ,zo17 дд/пlпt/гггг

\llll tl, n(.xin. l]6l, ]6,]] l| o].nll)cct]c]cбcý

оl,с)бшI]ост,га
IIзвън Общността



[IРрIJIо}I{ЕнИЕ Гz - коМ}'IIАJIни УСJI}Ти
ocI!ollaIrIrл:ral Rъзлагането на поръчката без предварrrтслно rrl'блltlrtтане lra обявлеIt!rе:rtl поръчка в

Официален вестяrlк на ЕвропеiiсI(IIп сыоз
ДrIректIrва 2о14/25/ЕС

(пrоля, изберете съотItетната опция II прелстаDете обяснснIIе)
l, c)ctIol!aItIIя за lrзбор на процедура на доIоварянс без предварлтелно пt,б;Iпкl,ване на покаIlа за }.rIacтI.te в
съсl,сза,l,еJ l I I а tIроцсд\,ра в съответствие с члеIt 5о от Директива 2о14/25/ЕС
!-lIllcBaT ос|lсlr,гII ллlt IIя[iа подходящи офертп/заявлеrrия за },частIlе }t отгоl]ор на пре,rlварrlтелпа Itoцaga за учас гпе в

ст)стсза,гелпа IIроllелl,ра
!Ilьпрсlсната порl,чка IIпrа за цел caNlo нагlноизоlедователска деiiносl, експерllпlеtI,г, про\,чване пJlи

леiiнос г прtt r слов]Iлта! указани в директивата
развоппа

Строптелс,l ло го. /tосгавкпте пли уоlугliте могат да бl,дат предоставепlt caplo от определен tII(оно]\1ltческп опера,гор
порадл cJle/lI]aTa прлчпна:

!отсъствпе на коltкуренцпя по технически причпни
Побttlсствена пор,ьчка с цел съ3даване или придобиваltе на yHItKIUIHr.l llроизведенlIе па цзк\,стRото иJlи ,гl]орческо

IIзп,LлlIelIltе

|]зlrlltlтtl на IIзклlоtlптелнIt права, вкJIючllтелно права върху интелект5,rutна собствеllосr.
! IIзк lt ttхrltтслпп неотложнll обстоятелсl,ва, предизвлкаяll от непредвидtIl!1и за възлагапllIя орган събпlця, ll R

cтn) I l]c г(тпIIе сьс строгите умовия, указани в дпректtll]ата
!,/tопъ,пtlrtrе-,ltllr доставкIt от първоначaUIIItIя доставчик! в,lrзло)кснl.t Ilpл сrрогIлте \,сJIоI]llл, указанп в л1.1рек,l.и llal а
!II<lBo/ll с гроtlтеl tство/услvгиl KoIlTo представляl]ат повторенltе на съществуl]аLtlп стролrгелство/чслуl,п и Koli1o са

в,ьзлоrliенII l! с boTBeTcTBIle със строгпте YслоlJия, чказани в лцректпвата
!IIоllr,чкir за r с-,tr,гл. lIредхождана от конкурс за проект. възложена съt.-,iасно пре/(впденlI].е l, коIIк.,.рса :ja lIpoeKT

llpaBIUia ва побе/lIlте,пл плtt на едllЕ от победптелпте в него
!ОсlIl,r,ряване на доставкл, i(otlтo са KoтlrpaнIt п закупенI.1 па стокова борса
IIoKtTtKa Ita лостпвкп плп JlсrIугп при особено trзгоднл yс-ltовпя

!от лосr,авчrrк, KoiiTo око+tчате.,,lнtl lIрекратява своята сl.опансi(а деiiност
!от лпквItлаторlr Ilли спнлицll пр1I несъстоятепност, споразчNlенrlе с кредIlторtI плп cxo/ttla процел} ра съгласно

пацлоt lall IItlтe правпла rt разпоредби
!IIзl<lлltrt покупкп прИ налIIчllе на l]ъзNIожност, която е нaшrlце за плllого краткО t]pellc прп особсно Itзr.trлrttt

\ (,lовIIя II на цеlIа. зваLIlIтелно по-нlIска от обttчайните пазарlJп ценп
2 Др\ 1 lt осttоRанIlя за llъзлагане на порт,чката без предварI.tтелЕо пrблиi{чване на покаttа за \\tacTIIe в състеза,гелна
пРоllел\ pir п Оd)rlцItален вестнпк на Е}tропейския с1,1оз

!Обrцес,l,пеrlата поръчка не попада в обхвата на приложенuе на дI.t peKl.rl вата

3. ОбясIIеIr!tе
Мо,llя, облсttе,l,е по лсен п разбираеDt начtIн 3ащо RъзЛагаI]ето на поръчката беЗ прелварtIтелно пl.б,]lltк),tJане l]
О(lttцlrl,пеll пестнпк tIa Европеiiския съюз е законосъобразно, Kaтo посочlIте cboтHocltпlrrTe факти п к0l.а,го е чпIестно,
llpal]tllITe закJIIоtIенllя t] съответствие с директцвата: (пrаксимупr 5оо дl.пlrl)

прило}ItЕниЕ г5 - оБщЕствЕни поръчки tIA нискл стоЙност
Основания за възлагане ца поръчка чрез пряr(о логоваряrIе

зоп
(пrоля, изберете съответяата опr(ltл rt предстаRете об-rIснснIIе)

1. ()с!lо]rанIIл за пзбор rra прочелура на пряко договаряЕе
СгроtllеJIството, дос,tавкIIте IIлй \'с_,,Iугrtте NlоIаг да бъдат предоставен1l cal\Io от оIIре/(елсн пкоIlопIлLIсскrl ()ператоl)
lIopal{Ii с]lедпа],а llрпчIIнаi

!о,гсr,с,гвrlс на ковцrренtlия поради TexHll(lecKlt прпчItви
!обrцесrвена поръчка с цсл сьздаваllе ttлп прItлобIIЕане на \lнlIкално проrlзведенltе Ila lIзкуство]о l,Jl11 ,r.IJорческ()

llзlrьJiнснltе
!зirцttr,а па ltзl(лючllтелнп права, включltтелно права върху uЕтеJIектуална собственос].

! Зп 1 crlr l tt /с гоrtlt за на\ЕIriоI,lзследователска и развоiiна лей trocT прп строгIIте Yсловl I л, ).казан I t в ЗОП (сапrо за
досr,авкrl)

!f{оtrыtllrlгс.пнtr доставки ог първоначatлItия доставtIIlк, възложенIl при tсло!]llята, )1казirнIl ]} ЗоП
!Пlrсдпtст па порl)чката е доставка tta стока, която се търгчва на стокова борса, съгласно cItпc,bK, одобреrr с акт на

МIII!ltсIерскIIл съвет! по предJIоженпе на мпнпстъра на фttнанспте
l IoKr пка tla 21ocr авкл lIлп чслчгl1 при особено ttзгодrIп yсловлrя

!о,г ,tKlc t aB.rlrK, KoiiTo окончатеlLнtl хрекраl ява своята стопанска деiiност
!rl'г.пtlкпtt,,tаlсlрп 1Iлп синдицл прII несъсl,оятелност, споразчNIсIlие с крелпторп пJlи схолtIа проI(ел},IJа .ыrIасно

I IаIlllоIIалпIIте праRluIа и разпоредбп
!lIopr,,ltla,a с за vсл\;гпt прелхоrкдана от конкурс за проект, възложена сl,глltсЕо IIре/(вl.tдснпте в KoiIK\'IJca iJil IIl)ocK,l.

IIpalrlula. Ilit победItтеJtя lIлIt на един от победптелите в него
! I [еобхrl71tlпrо с lIсотложно въз,пагане на пор,i,чката порадп rIзключлтеtllltr обстояt,елсr,ва, пре/IпзRI.1I(анrl от сьбптия,

tltllt,го trc пIогат да б ьлат прсдвпденп от в],зложIIтеля ,I не е въ3l\lожtlо спазване I]a cpoKoBe,l е по чл. 178, aJl. 2 II з о1.

оьяlI]тЕнllЕ l1BLl:I()7l(l:lT\lK)Pb,lt\ l\0\l\нл,цl]ll\сJ\гlllпсl]( яrl



оБявлЕнIIЕ ] \ възjl()}iгllI п()ръчк\ RоNlYIlд.птпl \ (,л\,гI| (вепс,п r)

:]оII
!Пlrочелr 1la,l,a за в,ьзлагане (Iрез публпчно състезанпе е прекратена, тъir като няпIа подадснtI otPepTrt пли

tIолалеtlIl,ге o(l)epTIt са Ееподходящп и първоначiйно обявените условlIл не са същесгвено пPoN]ellelIl]

!Зit пIrtогсl кратко BpeNle I]ъзнпкне възNIо)кност да се пол}чат доставкIl плlI устугri, прл особено rlзгоднп условltя lt
Ilil цпнi, знilчllтелно по-ниска от обltчайнllтр паJарнll ценll

!Нtrlбхо7lлп.rо е поI!1,орение па с,Iрои,Iелство иJIи услугII, в,ьзложенll Qт сl,щIlя B,bзJto;KlIIeJ|/lr lIa II1,рвонtlчiLпппя
]Iilпъ-пнIIтсл, прII IIмлчrIе на условията, посочеuи в ЗОП

!ОбtIlествеtlата поръчка е за услуги по прлложенпе Nq 2 и е на cтoiiнocT по tlл, 2о, аJL 2, т, 2 от ЗОП
2. обясненIrс
Мrlлл, сlблспеr,е по ясеIl tI разбцраеNl lIачиll заlI{о в,l,злагаIlето па пор,ьчка],а чрез тIряко /]оговаряIlе е

законосъобразно, Ka,I,o посочlIте съотноспмIlте фактл1 и когато е ),Meц,llo, llpal]lIиTe заклlоченпя в съответствле със
lJОП: (пlаl(сIINI\,NI 5оо дуNrлI)

IЗr,З-Itilга ttlrtл l орган/в,ьзложItтелят носи отгоЕорцост за гаранl,r!рале на ctIaзBiltle па за]tонодатслството па
Iiвропеtiскllя съюз и на всIlчкп прItложllпlll законп.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
z в прило)t(имите случаи
d ако таэи информация е известна

Е задължителна информация, която не се публикува
?Е мо}ке да бъде присъдена значимост вместо тежест
2r моr{е да бъде присъдена значимост вместо тех<ест; ако цената е единственият критериЙ за въ]лаганеJ

тежестта не се използва

\llll !l ..,]li^ r,] lil1].Il(],) i(irlcll.. ].r


