,N;. a^pt,,

t\л,h,
I

Iрrrг} |rка ftъпI Оr|ltrrцrrалсн всстнtrг на

liвропсiiсliIIя
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1,
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l ЗОfl

г на tlблв'lIеtrttе

ffi ()блrl lсtlllс за Itl6,,Itt.K\Batte

I: ВЪЗЛо}КИТЕЛ
l) IlarlnIcHoBaHIlc II адрссIr 1 (пrоля, посо.rете BcIlчI(Ir в,Li}ло;liI1,I,елtl!

l,лa]
I.

i. .]л

гоOарrlт 3а

IIацIlонaLпен рсг1.1страllлоtIсII

L)сlltltlltалlttl tlаtrпtеttовапие:
Б] ,l

l(()l1,I() o'I

72з526,1э4

l1]АД

IIoпleIIcKIl адрес:
i i::

въl l гtrада

код NUTSi

Попlенски

вGз44

Гъ.пъбсво
JIllце за кон,гак,г:
Кр a aJ

1'слефоlr:
+з59 4,l 862 ]1]

lMrlpa Димl4трова

Електронна ооu,lа:
r ket GЬr rke,l, bg. соm
IIllтeplteт alrpec/ц
Осlrопеlr адрес (URL):

Факс:

+з5

mа

I

t -l] : /

/t.lr.]nl.

Ko,,l:

6280

i]rikeL-bg.

.,\лlrес l]a про(ЬIIла на купчвача

9

4.1

]

862з9.]

соm
(URL):

'-l :"l'l;i;1.1 .}эrikel-bg, com/bg/about us/buyer-profiJe/pгor:erl,.lres/l69-dcstakotIoagregat
:'!..iIeLni-1-1ZolatZionni-materialr-za-rehabilitatziya-na
zi i re f - 12002
]э:: i ],,е1 ead-po-tr1-obosobeni-pozrt

rэ п.
1na

I.2 ) C,bDrrccTH() l!t,;rлalгllне

!

I

I<lp

I),

b.IttaTa обхвitLlli1 съл]]Iсс,l,tiо вт,зJIагаIIе

сlrlчiiii tla

c,l,пi\Iecтtlo Rъзлагане, обхващаr:цо L]аз,ппчнlt

,|,lIJl||(.лjг,,,,I|,н,,|{сl]lс1,1гllllпбIllесlпеtll']еппI,,l,,lчlt:

/lbpiliaBll

lII)It,ltorl\ltпlo'l'(]

IlilItIt()Ilit]lllo

elI оDI ilIl зil lloKllll(II

IIоl)l,.Iка,га сс въз,4ага от

ко
oIi\ 1Iеltlац]lл,l,а:]а обrцествсната поръLIка е,,:locт,l,пIla за ]I(!oгpa]IlILleIi l] Ilb-lle,I II])як бс:]ltпагсtt ll()сгLIl Iiaj

(lIRI-)

lrtt1l://пrlrt,.bгikel bg,coпl/llg/aborrt rrs/lltryeг pгofile/pгocedrtTes/l69-closta\*a-пir-st1,oitelпi
i-izo]aLzioпtriпl а teгiali-za- гсlltrЬil itatzi} a-lla+otloa8l,e8at-l-na-Ыike]-ead-po tгi оllоsоЬепi poZitzii ref 12оо2
!,,'lосгьпьг,rto лок\.1IсIIтацIIята зп общественilта пор,i]чка е ограlIиLlеIl. /{oIt,t,-ltttttlelttta lIlt(lю|)[]aItI!ri N]o7ie

/La

(е

,IlоIl,ьJIпllтелна IIнфорп,tация лтоже да бъде получена от

ffi Горсltосоченото/пте лrясто/пrеста за контакт
(

)(|)ор III,гс

lLпlI заявлснl.tлта за }aIacTllc трябва ла бr,лат l1зпратеIIII

!с,псliтроппо

псlсредс:твопl

:

(URL)

ffi горспсlсочсвоr,о/пте място/пtеста за Ko]ITaK],
ПОСОLIСТС
г
д() с lcl(Il]Iл
li.псliIроппата копI},нilкацIlл l1зItcKBa lIзползването на средства
()(],г,LlltIIt. I]1,зNlоя(еII е lIеогDаIIIIчеII lI пr,леtt пряк безttла,t,еп
I.

!

(r) OcHrrBrra дсr"rпост
IIроItзполс,гпо, прснос п разпределенIlе на газ
I()]lJ1ll!lllil ellepI,1lrl

II

коILго п() пl)ItHLIlIII не са

!Я{елезопътrrrt r,слt,гlt

ffi Елекr,рrlческа енергtrя

!Градсt<п iкелсзсlпътнII, TpaпIBailHlI, тролеiiбуснII IIлlI

!,/(обtrп на t аз ttлп He(lT

!11рttстапrtщttп дсiiпостll

!

[I1lor чвагtе rt лобttв на пъглItща ttлп др\т!1

l

ol]llBa

ПRо/(а
ГItlr

\!|!| hb6|..ir .n] klы)ь]с( iSoosL)]ir]l7

автоб\,снlI \,сл]'I,Il

твърдп

П

JlcTlrlцTlrr лciirrocrrT

!,Ilрчга псiiносr,:

I]l,) t ll!]ll

l\ll()l'b'lt\

l. (

)

\

1

\ ll\

l

l

l

l

l \

(

Т\ ]

lIi

]c|l ц r]

,

с

l1\З/ЦЕЛ II: ПРЕЩМЕ,Т
Il. 1) Об\itа1, на общсствспата поръчi(а
Il.

1.

1)

Ha!rпteTI(rBaHrIc:

l

l!1атерt]елiI ]э l е ]a Iпl]т
,.I TnFi'.r ]1.1 I]трa;,IтепнI,I !1
'IзолаIiL]сннJiI
: l гп,].:т.I]...,.i,l, l]'1 на ,,БрI,1кел"FlАI{,
гrс, 1рr,] .-,Г]a,]оa]енr,I п.-.:]I.Iт:jtIl"
1 2 0 L] 2 / 2
1 ]- r .
l)c(l)cl)cll гсl l IIолIер: 2
44110crr0
II.1,2) Octrolleн cPv кодi

9

r-']

/[опr,лllll гсlrеtl СРV код:

1 2

II.1.:] ) ]tllл tta trоръчI(а
-l С,гtlоttr,слство

Rлоставкlr

II.r.4) Кратко описанце!
,,Доставка

на

строителни

Кот_поагрегат N'1
,jе:!н]lческт4

Предметът
- (l11 lx 1:
ОП t], 2:
- ОП П' З:

и изолационни

rtt ll

за реrабIlлIIтаLlис

материалй

на ,,Брикел"ЕАД, по три обособени пазиции"

характеристики/

посоqени

в техническите

N1

ва

72Oa2/2aI1

спецификацrIrL

на обществената поръчка е разделен на трr1 обособенrt позиции
,,Доставка на перлитни lzатериали"
,,Доставка на вата"
,.Доставка на огнеупорни материали".

II. 1..5) Пр()гнозна обrца стойItост: 2
CTcliirIocT, без да се BK-lllo.tBa ДДС:
iot,

ПУспtтrr

З З 4 0

()

trl l tроdъ,,t:llсl Iпlеllносп1 ,{Q pc-l t l,,oбorl Io спо разLl.\lеllLlе

l

Ва,п\та:

0
lrtl на

ali

l

(o.i Il

lчло

ll

lo

cl

lc'll

e,l

(ОП)

:

Ba]l,]

IQ зо покуlr KttJ

IL 1,6) РазделлЕе на обособсни позrIIцrlп
IIасIолIllаlа поръчка

Xltn
ПlIс

е

раздслсна па обособенlI позицпп

()4)ср r It \Iol а1 .,la Г)],дат подаванII за

Щвсltчкll обособени позlIцIlп
п.taticrl rla-,rert броii обособени позпuиrt:
Псаrrtr c,,tlra обособена позlrция
!Nlаl<спrtалсll бlrоii обособенrl позпцlIll, които tлtогаr,ла бъдат възложенп пl елttlt cltIcpelrr:
! f}r,з.пагаrutтлт o1)I ilIl сп запазва правото да възJIага пopr+tKtt, копtбttнпращrr следплтс tlбособсtllt Ilo3IIllIIII IIлtI
r

Ilr trtl

оr,о(lособснlI позilцllп|

РАЗДЕЛ II.z) Описание / обособена позиция
l

[.2} ()пItсдrlrIс

I

II.2. r) НаlIпtеrIоDапие: 2

,,_ll] --aB].a Еа

перлL]тни МатеРт,jалl,j"
Nq:2
1
II.2.2) Допт,-rнItтс-цllIr СР\' колове 2
l
( )(,Il()ljcIi ('])\'Iio]L:
44100000
Обособена позпцIIя

/l()IlbnItlII(,IlolI

(lP\l liол, l 2

II.2.3) Място на изпъJIяеяие
OcHol!Ho пlясто на изпълнение:

i]l]Г| Ilроиэводствена
плоцадка на ,,врт,lке,п" ЕАД, гр, Гълъбово,
на съответния цех.
,Iли
по
местонахождение
лrri,ве(]твото
Kol(

в склад на

NUTS|1 ВGз44

II.2.4) Оцrrсанrrе па обществената поръчка:

(ccrccTBo tt коJll1чест]]о на стро!tтелни работи, доставки или услуги llли )!{азваве на потрсбгtостlt и lIзпскваtlпл;
ca\Io за доставки - указване д.tпи офертите се изискват за покупка, HaeMaIte, oI7JaI]aHe поll ltaeNl, lIJIaщalIe ва
BI]ocl(lI IIлll всяка колlбиtlацtlя от тях)
коIIто са
i'lолробно
на перлитнll
л,4атериа-пIl,
оп1,1сан]1 в
,Щlr-,1,1п,au ,]ре|з покi/пка
л.]l( j,l.,letlTацLIята,

поръчката:
по заяЕка
на Въ:злояителя.
ч,,Iн на изгlъJlнение
необ>.оди[lост,
на базата
на отделни
заявки,
шlе
се
14звършват
при
Д()с!аЕi(I1те
r:_rг.t]вя]]t1 Il подавани
на Въ !rл о, !,1! е-'] я
отдел
по факс i4ли с писмо от страна
.,'l'ърговaк1.1".
на всяка
отделна
заявка
за доставка:
aIroK -]а lt]11ълненl4е
до 2() капендарнIl
дн]iI
(jLIiITaHo от получаване
от Възложителя.
на заявка
коJтt4чество
,lздеJ]Llяl
Ilo съответната
не е длъжен да заяви
Въ]ложI,Iтеля1
цялото
за това.
по]riцI,1я LI не Hocrl отговорност
H;f

II.2.5) KptrтeplrII за възлагаце
\|||I ibd\n)rr .i]] l{hllb]c( .ýq9rL\.].rIl7

r

к

I(pl]TepIl!ITe по-дол),
! Kprl,гcprri'r за ltallecl,Bo I,IMе: / Тежест: 1 2 2П
! ItplrTeprrii' сltързаЕ С разхолtt lINIe: / Тежес],: 1 2П

п

lleTla -'l'сжсс,г: zr
LIепата rrc с сlцIнс,гвеIlt]ят Kpltтeptlii эа в,ьзлагане и Uсllчкll ltpllTcpI]li са lIl|(,,,lIi,|||,

EI
б

t,,l !|,, ], t,,I.\\1.1lllllL,lrllj]

llj]

llol),bLIIta

ТТ,2.6) Пр()гно;tнл стоiiвос,г
('l()iiIl{)cг, бе.l /lil сс llк-,tкlчпа.ЦДС:

107500

l}алr тal

lllaзl обособеl7а
t1.2.7) Пр()l(ь,lrЁllтелност на п(rръчl(ата! paNlKortoTo споразJ:пlеЕrrс lIлIi дllнаIIIIчпа сItстепlа 3а
,(

li,)lc,,llloc,)l ,/(l

ll()l(!,IlI(lI

lllTecellIIi

I]])(),iI,1,,lrliItгcrIiIoc,l

12 ILпII llроr,l,i,,ця{!l,ге]Illос'l'влrIlIi

ll III!

IIача]IIIа латаi
дl/Ntп{/гггг
IIлit дitl,ilI
'I'дjllI Iт()])1,чIiа Ilo,Il-rlc}lilt lIa llоl1llо}lяllаr]с
( )t lIIcl]IT IIс l]a l I(rll I()плl]itl l llя I а:

да

II.2.9) lIIr(l)()рllацIIя относно огранltчснrIе за броя на r(аlrлIrлатrrте, I.ioIlTo lr(c

П IIсХ

бт,,tIат rrtlrtarrcrrrr

(с lIi]Ii,llK)чeпlte lIa or KpltTtt tтроцедr,рп)

().IilliIrall броi'I каllдLдатII:

бllоii:

/ Максппlален броii:
()бc]i]I]]rIlIl l{pltl,el)lIl1 за I]збор lta огранtrчеtт броii кандtIдатIIi
l],IIl] IIрслпrIлеII rrlrrlrrпrаJletr

I

2

I.:. | ()) IIlr(h()])rIal(IIя oT1I()cI{o Italrttatt,I,1l1,e

IIс

с ()ъjlа,г пl)]IслIапII ва

II.2,

r

r) IIli4)орrIацllя относно опц!IIlте

лаП нсХ

()IlIl]Ilt

a)]l lIajlIIIIe

Ila oIIIl]II]Tc:

II.2.r2) IIнФорtrlацIIл oTItocIIo елсктронпll IiаталозrI
!t)dlellтIr гс r,llлбпа да бъда,г предс],авснп под d)opl\Iaтa па слсктроIiIIll

ката'l]озtI Il,п]I ла ЕклIOLIваI c.пcl<тl)oI]cIl

l{itгa.rloI

II.2.1з) t,Iн{)орiuаIцtrrr относно средстI}а от Еl}ропейсttuя сы<lз

()бIцес,т,I]епата

порыIка е във Dръзка с проект lI/плIl проIрап]а, dлtпансlrран/а cr,c сl)едстла от
]]l]ропеiiскtIл сыоз
I I-,terl I Ilclll r ria rlrlл IIа IIpoeKIil:

II.2.14) Допълнлrтелца информация.
lf

т,-.ло]i!гIтелят I'п,4а право да отстрани

]j9H;]]], Koq,IO цадtвърля посочеtsата
ijf]е,iвil-il]телно
о бя ве нит,о i/словrlя.

i/ч стник, който е предло)кLIл в офертата
проrнозва .ToriHocT като неотговаряща на

P,,\3/(IiJI II.z) описание / обособена позtII(иrI
Il.::) ()Trrrcalrrrc

()бtll,rlбеrt;lIl()зltlllt,lN!]:2

r'

IL2.2) /l()п,L.пIlIrгелtlIt cP\r колоl}с

()(,ll()llcIl (-[l\r ко/(:

1

/[()tl L]ll I l,l c-]lel]

СРv код: I2

lI.2.:])

на IIзпълнснlIс

\Tll| .nil.!<i

1,Irrc.r,o

].,j] ](^ b]cd.ýqii!)]aiIl7

2

44111520

даП неК

с],]

()LJТllIll]пп

основно лtясто на изпълнеtлпе:

l \ ll1)Т'ЬЧТ\

DDP, проI4зRодствена плоцадка на ,,Брикел" ЕАД, гр. l'ълъбово,
или по местонахождение на съответнtiя цех.
дрi.теството

\

1.1)\

\ll\ пlТТ\( l\IIlI(l].,!r)

в скла/] на

кол NtI'l'S:1 ВGз44

II.2.4) ОпrtсанлIе на обществепата поръчка:

(естес,ttо п колIllIестl]о на строителни работи, достаl]ки }Iли услуги плц указване на потрсбностп II 11злIсI(RаIIпл;
сапIо за лостаllкll
указване дали офертите се изискват за покупка, HaeNIaEe, отдаl]ане пол Haenj, плащане на
]]HocKIl llлlt всяка копrбrtнация от тях)

t]pe] пок)/пка
която
е
подробно
опrIсана
R лок..r/I!4ентаtIт,Jята.
на вата/
лоaтаFка
по заявка
на Въ:злож]4т9,пя.
Г]а,J]I]] 1]а 14эпълненI]е
поръtlката:
на базата
на O,]]JIe]LHLI :]aJlBI{t1l
прL необходrlмост,
ще се и!звършват
ДоетаЕкI,Iте
ча въJJLотI.1!6]-iя1
с,тJ]ел
]1]rг(]твянr] i,l 1-1одаван].1 по факс l,]л11 с плlсмо от страна
" ,
,,'f ьрl,овски
,заявка за д]оaт;]вка:
на всяка
отдеJIна
Cpor: за ],!зпълненrIе
да 2(l 1aа-пеllдарн]] днi],
I]Il jl,L ано
на эаявка
от Възлож]4теля.
от полуL]аване
изде_I]rlя, по с,ьответната
количество
В,ь jri,]тI,]телят
не е длъжен да заяви
цялото
за това.
пa]]]lJ!IJя LI не носи отговорност

II.2.5) I{ptrтeplIrI за въалагапе

fi

!

I(1llrreptttl ге по дол1,
! Itрrперпii за ка(lестRо

!
8

-

LIсIIa - 'J'ежест: 2I
I(сrlаз,а l t е е елIIIIстRенIlлт KprlTep
обпlествспатil по|l,ь.tкil

l'e;ltecT: 1 2

/

I1пtе:

-

I(plrteprlii, сI]1)рзаII с разходIl

tl

Lliue: /

2П

-l'erKecT:

r

z!

ii за възJlагitне ll нсllrlkIll\l]!lI,еl)!IlIсаIlосоlIсгIItсап]оплоIi\lIсIIlацlIягаIIа

II.2.6) Пlrогнозrrа cтol-iliocT

4 2 5
Стоiiпtlст, без да се BK-llto.tBa ДДС:
(зrt po,rlKclBtt сllоразу е]lllя Llлtt аuпrl,ltt/чнtl cllcille,ltti зaI

a-r

Iiя-4аll?п llроаъ-4.в(1lпlе,4носl?? Ho,1laJtI обособеца tюзtttlttя)

I
лo'iy'l(ll

l].ш\-I,аi
'ц]о2llоJ'lа

Ba.ll

обtl{а -.\lo'actl.\!o-,llto c''loiIHoc]l1

Jo

II.2.7) Пролт-.IrЁrrтелност на поръчката, рапtковото спора3упlе!lIIе llлII дIIIIапllIчпа ctlcтeMa за
IloK},llliIl
l l

poll ь-rlrкIlтел ност в месецIIi 12 ,tлlt llродължIгге]IIlосl,в лнll:

l!]lIl

Ha.lir

Jtl

/laTa:
,/lа,га:

!а

I(|)iriilla

дд/птNI/гггг

дд/лtпt/тггг

даП неХ

'l'азtl lltlp b.tKa lIо/lлея{II t]а подновлпаве
()IIltcatllJe l]a полповяван1.1ятаi

IL2.9) IIII(l)орпIацlIя относно огранlIченl{с за броя на liaIJлrI/IaTItTe! KorITo IIlс бr,l(ilт пtlliaHeHrl
(с I!зIiII()чеItIlе lla oTKpIITIl процедчр]I)
9,111.,1;111 fi

1roii

ь,lнлtlдllтlt:

Обскt tttttlIt крптерlIп за Ilзбор IIа ограничен броii кандIlдаlrl:

II. 2.1(})

IIIrФормацпя отяосtIо BapиaHTItTe

да

ПIe б,ьла,г IIl)пепIанtl BaDIlaHTII

II.2.

r1) Ин4)ормацпя относно опцIIпте

П неХ

даП неК

опцttlt

()ttIIсанI]е на опцпIIте:

II.2.12) lIнфорD!аI(rlя относцо електроннlt каталозIl
!(k|lepTrrTe трлбва ла б,ьдат представенr.t пол форлrата на
l(a

елек1,1)оIIItIl каl,а]IозlI ltJIIl /la BKjtIoLII!a,I,eJleI{Tl)oIIe]I

гil.пог

l1.2. r:i) Пн{)орýtаr{IIя относно средства от l]вропсйсrirrя съrо:l
()бщсствсlIitтil Ilор,lrчка е в1,]] Dр,I)зка с проект п/llлп прогl)апlаl dtrlHaHcltpaH/a със сl)слстпа

о1,

даП нсХ

i,iвропсiiсlltlя с,l,кlз

II.z.r4) {опъ:rнителна ипформация:
Възложителят
която
цена|

има право да отстрани
участник,
надхвърля
посочената
прогнозна

II.2 опltсанltе

1

предварително обявените условия.
РАЗДЕЛ II.z) Описание / обособеЕа позиция
II.2.1) HatiпteHoBaHIte:

,,Дlоставка на

който
стойност

е предлсжил
в офертата
като неотI.оваряща
на

cIJ

2

огнеупорLlи

материали/'

II.2.2) ДопълнItтелни СРv кодове

2

44111100

()clIolaeH CI)v кодi r

l[оIrьIlнIlтелен СРV кодi

1 2

II.2.:] ) },Iлсто на IIзпълнепllе
OcIloBIlo \Iлсто на lIзп1,лненпеi

DDP, производствена площадка на ,,Брикел" ЕАД, гр .
I,1лИ по

ДрJ/жеството

МестонахожДенИе

на съответнИя

Nl]]'S:l
II.2.4) Описание на обществената поръаrка:

Г,ьл,ьбово,

цех.

в

на

скJ-lад

(естество lr I(оллчество на строителни работи, доставки или ус_пуги пли указвапе lla потребiIостп ll lIзIlсI(ванIlл;
caýIo за /Ioc,] aBKIl указване да"ли офертttте се изискRат за покупка, наемане, отдitване под llae l, плапlане на
BHocKIl плlI вслка ксlпlбинацил от тлх)
чрез пок:,/пка на огнеупорни
матерrlали/
които
]а
л^др бн^ опIlсанrI
в
Доставка

документацrIята.
НачtIн на ]1зпълнен1,1е поръчката:
по заявка
на Възложителя.
" е ше Се ИJвърJвd,
pl' -еоб/,од,4lfос
, -, (а
'' ло'lн,l
J.i-]г()твяни I,] подаЕани
по факс или с пI4смо от страна
на Възлохrlтеля

-

,чРк l,
отдел

,,Тъггaвскr1".
Срок ]а l.{зпълнение на всяка отделна заявка за доставка: до 45 taалендарн],i лнl1/
aчIlтаЕо от полу,чаване на заявка от Възложителя.
Възло)]1llтелят не е длъжен да заяви цялото количество и:rд9лI/Iя, по a]ъотв9тната
Ill].]],]цrIя 1,1 Ёе нсси отговорност
за това.
II.z.5) KprrTeprrrr за Rъзлагапс

ffi
!

l(prrTcplrIr ге псl-долt,

!
!
fi

l{plrrcprlii зil качсство - Ипlе: / Iежест: I 2 2Е
ltpllTcplrii. спързlн с разходп - LI[le: / Тежест: l 2П

I{etta - Те;кест: 2t
l{eHara tle е elltlIIc]BetlIlлT KprrTepttii за възлагане It псIlчкtl Kl]IlTe])IIlI са ]lосочеIIl! сапIо п докч}IентацIIлта на
a,l,a

по])ъчкil

II.2.a)) ПрогrIозlIа cтoiiцocT
Cloiilloc1,. безl(а се вклtочваflflС:

II.2.7) ПродълrillтелнQст
поIi!,пкIl
llрол,LJIжIIтолност
Il,п I]
1

Iача,rrtrа дата:

I]

_

на поръчката,

Ntесеци: 12 л

184a]lr0

I]a'Jrvra:

paDIr(oBoтo споразJ,DtенIlе lIлrl лrlяапtllчlrа

Pl.i]
clIcтella

за

Прод,i,ля(ителност в дн1.1i _

дд/п,tп,l/гггг

даП неЕ

'l'tзtl поръчка подлея{п на подновявапе
Опtlсанпе на подновяванията:

I1.2.9) tlп()орпrацrIя относно огранrrчение за брrrя яа кандrrдатftте! копт() rr(e бълат поl(анснrI
(с IIзl<ltto.teHlte на о,гк1lIrгtt проtlедr'рlr)
()чirI{lrillt бl)оii каtUlltла,г,.li
II.1ltI fIрелl]ItлеII пtItttttпlaпell
()Г)cK,l,III!HIt I{ptIIepulI

\lll! i

ra)ir |r]

(6I!

броii:

/ МаксIIпIален бl)оiii

за lIзбор tla огранlrчен броi'r кандIlдатпi

ljj.1l.R.or)].r|]7

2

II.2. ro) ИвфорпIаl(ия относпо DарIIантите
с |,ъ]LJ1, lIl)lleпlaIIIl

I1.2.11) IItlфорпlацIlя отпосно опциIlте

даП неХ

()llцItII

L)IIl]caIlIIc Ila

olllllllrl

е:

II.2.12) trIпфорпtаl(rrл относно електропни I(аталозII

!Оr|lе1l,гllте тllлбва да бълат представенп под

с[]орплата

на електроlIни Ka]a]l03I.I плп ла RклIо(Iпат елект])о]]ен

I{а,га-II()г

II.2.1з) IIн4)орпtация относпо срелства от Европейсrtия съюз
()бlllесlllеIIа,га поръчi(а с във вр,ь3ка с проеl{т u/tlltи lIрограпtа, t[lrlHaHcltpaH/a със средства ог

даП rrcK

Jitllltlпсiiсtlttя
I

I,,tc l I1

сl,ьпrз
l t(|)IIкацI iл на

проскта:

IL 2. 14) /Iоп,ьлнIпелна rIнформация:

Rъ,злохrlтелят йма право да отстрани участник, който е предложrlл в оферт а т а
rlarta/ ксято надхвърля посочената прогцозна стойност като неотговаряща на
обявент4те

пре.цвар1,Iтелно

условrIя.

РАЗДЕJI III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИIlАНСОВА И ТЕХНИЧЕСItА

ИНФОРМАЦИЯ
II[.1) J'(-.I()Brrrr за

е

III. t. t) Ii);,цн()ст:}:t

} пра;+iнrlване на проdrесrrоrrалната деl'rност. вIiлк)аIlIте.{в() rIзlIсliRанlIл вт,R
пl)ъ:tlili с DпItсвilнето в проФесIrоtlалIlII Itлll търгоDсlirI рсгIrстрII

('IIIlcl.ti I!

l{p:1,I,1io

oIllIcaHlIc на \,сJIовIIята:

III.1.2) trII(оIrоIIIrческо rr фrrпансово състояние

!

I{ptt геlltIIt

за подбор, както

е

указано в докJNIентацилтл за обulествегllта пор,l,чка

(]llllcl,K Il кратко опIlсанпе на крrlтерппте за подбор:
:
1 i::]I]l]]a]a
IIзIlскl]ано п]]tнuпlа-пно/нп HIrBo/a:
Не ,,a ,i ]lIi]jaEal

2

IIl. r.з)'Гехнlrческrr lr професиоиални възпIожпостII

!

I{1rlt,гeptrtt за подбор, tcaKTo е указано в докуNлентац!lята
Cl IlIc l,K lt кратко описаtll]е на крптериите за подбор:

Г] пI-.-.п,поriеL]]lето за изпълнение

прa]Ifвод]lтеля

на изделrIята

IIзllскваIIо пIпII1INIапно/нrr ниво/а:

14

за обществена,га Ilоръчка

на поръчката участнrlкът
страната на произход.

да декларJlра

2

III.1.4) ОбеrоIlвнrt правила ц критерIIи за 5пrасгие
СпI]с,ьк l! кратко оппсание на правила

1,1 критериц:
_]а i:,lа(]тнLlцJ,lте
не трябва
обстоятелствата
да са налице
Jчai_-1,HtlK, -fa когото
са налице
основа!{ие
по чл. 54,

]]редставr] доказателства,
предпрllел

мерки,

които

ал.1

по чл.54,
от ЗОП,

ал.1
от зс)П.
l,jl"]a право да

в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2 yt З от ЗОП,

гарантират

неговата

надеждност,

въпреки

нал]lqието

ч,^ е

на

aъстветното основание за отстраняване. Участнrlците декларират обстоятелстЕата

в

ЕЕЛОГ].

IIе aе догtуска пряко или косвено участ1,1е в настоящата поръчка на дружествата,
регJIстрLIрани в юрl.]сдикции с преференциален данъчен режим и на свързанL]те с тя,,,
J!т,Iца/

вкJIючите-пно

,1 чрез

друхествс|
регI4стрирано
нал]I.]I,Iе на изк-пюченията
уjlа.]тнLllцI,jте
декларират

гражданско

дружество/консорциу|,1

в

коетQ

III.1.5) Инфорпtацця отцосцо запазенII поръчки
!Ilоръчката е зtrпазеца за заU1цтени предприятия I] иконоNIrIчески операторrl, ЕасоченII

къNl соцпiulна

ttроdlеспопапна tIнтегDация Еа лица с увDежданrtя или лиtlа в HeDaBHocToriHo пололtение

\|l|| |n, 1,1r

!]]

lIl

].I]iN.onlliiIl7

участва

в юрисдикция
с преференциален
данъчен
режиr"4, освен
по смисъла
на чл.З и чл. 5, т.з
от зИФоДРюПДРкЛТДС.
г от ЕЕДоп.
обстоятелствата
в Част III,
буква
l.t

при

()brl1 пlllllI l\IT()PbIll,\ [l)\l\ l\ Lllll\( j\|II1ie]icrпr]

I

IзIrь]IrIсп]Iето

i

]Iccl,il

LlKa га е

IiI по

III.r.6) 1Iзtrскуеми депозити и гарапции

2

l'аранц],1ята обезпечаваща изпълнението на доiовора е в разIrе]э на 4: от
стоЙността !1а договора, коЙто ще се сключи, без ДДС за всяка обособена
позI,1ц],1я- Представя се преди подпI4сване на договор в една от следните форл,4и, гlо
Ко-гатс
парична сума; банкова гаранция, застраховка.
II,зa)сrр на ,Iзпълнителя:
Iараншrlята е под формата на парична сума| тя следва да се внесе в касата на
,,БрI,1кел" ЕАД или преведе по банкова сметка в лева:: IВАN:
BG 14 UNCRl0 0 01 52l.'71 9 4 бВ , BIC коД: UNCRBGSE, банка: Уникредrlт Бi/лбанк АД
гр.Стара
Загора.
на
LI:зпълнението

Условията

договора,

на

са

и банковата
застраховката
сыласно
документацията

iаранция?

за

обеэпечаващ],1

участ]lе.

III.1.7) OcHoRIrIr фrrнансовлr ус,тtlRlIя Il начпнIl на плаIцацс rr/rrлlr пO:l<)BallaIle Ira разпоредбIпс.
li()Il,го гlI ),lrс;клат
]]лащан е т о се извършва
срок до 45 (четrаридесет и пет) днI.1 от датата на
на доставка
подписване на приемо - предавателен протокол и
I,J звърпJване

предaтавяне на данъчна фактура. Срокът се брои от датата на последното от
aро енит е събития

I1-з
I I

.

I. !.,'J)

I

IpaBtla 4)oplla, Ii()ято трлбва ла прrrлобlrе грt,пата от IIrioHoiltIlIccKrt опсрarторrI, Irit li()лт()

сс нL:lл2lг:l fr()l)ъ.lI(а],а

2

III.2.1) IIнd)орпIаIIrIя относно определена про<|rесrtя (сапIо за п(rl)ъчIiIl jtir },спl,r,rl)

!

I

Il;r t,l,,ll ttc.Ir

tlcтo Ila пор,l+Iката с ограIIлчеltо ло определеtrа про(lссltя

1Iоз()ваl]аtI(, IIil lll)lIJIorкI!пtaтa

III.2.2) Ус,,IоDIrя аа и3пълнение на поръчката:
L'JaTeplraJI],tTe се придружават от сертификат
i]Fl_]jlrводr]тел,
]!:]Ila-кванLIята

за произход/ издаден от завода

че доставяната
партида
с който
се гарантира|
стандартI,]. Вся(а
на съответните
за лродукцията

прrlдруяава от отделен сертификат
III.2.:l) IIII(l)орillаlltlя
]Ia]Iгьj]IlсlIIIе,г()

о,l,носпо персонала!

отговаря
парт14да

на
се

l(o1-IT отгоDарл ira ll:lп,LJ,IHcHtlcT() I{:l п()рт|LIriа,гtt

lIa lIoD ьчка'l'а

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕД}aРА
()пllсаlllIс

l\'.|)

l\'.

1. l

) liItrl Ill)оI(елt,l)а

ffi()rr:prrrir

l

I

|)olle/t\ ра

!( )r 1lаllrlчсlrit IIl)()Ile]11 pi\
! l lporlc,,1r рл I]a /tt)говаl)яllс ( II pelll]aPltl ejll Ia IloKaIlil За \ Llac'ГlIe ]l С'I)С'l'СЗа'I'С.ПIIа IIРОЦе,lt\ Ра
! ('t,c,t clla,t c.,tclt 11ttалоl
f] l Iltp t,rlbopc гrrо за lItIoпat{IllI
[l I Il б,rllчпо с ьс l сзаtllrе
I\ .!.:l) II H(DoprrI аr{rrл отЕосно раDtкоRо спораз},]tlенtlе ltлtl д!lна[lIIчIrа clIcтeNIil i}a поl<}-пкIr
!'I'азrl tlбrлсс,l,псна Ilор,ьчка обхваща ск]lIочваliето на pal\lKoBo cliopa3!i\leItlle
! l'апrк<lпо сrtораз1 пIeIJIIe с е,цIlн оператор
! I'апIкопо спораэ\,пIеIIпе с I]яколко апераl,ора
llpc7lBtt,'lcrt lraKc:ltltlulctr броii ччастIIIItltI в pilпIKoBoTo спораl]\ N]cli tle: 2
!'l'lt:зtr oбrIlect,BelTa поръ.lка обхваItlа съз,IIаi]апето ]Ia дIIпаi\lIItIна cIlcTeNIa за пок\,llкlt
ПlItlttапItlчпага clIcTeпIa за пок\,пкlt NIоя(е да б,Irlе lIзllолзIlаr]а ol,,rl()lIl)JllIl! ге]llIl! l{\ lI\

В

сл\

1,o/ll l ll

чаIi IIа paNIKoпlI спораз]INrенtIя обосновапане на cl)oкa. чIIято пl)од,ьлжIlте

п

I!aLtII

пос,г IIa/lIl!tlIIaI]a че1,IIрil

ll:

t\r.r.4) LIнфорпtацllя относно намаляване на брол на реlItе!lrIята rrлtl офертrrте по l}penle на

д(lг()варлIIет() llлII на дtIалога

!ГIprr:lalaIre Ila лое,гапllа
дог()па|)янtIтс о(DсD] It

IIроце/]\lра за Ilос,гепеtlно IlапIaulяване на броя на обсьжланttlе l)еLпеIIlIя I1JIlt lta

I\r.1.6) ПнфорпIацIIя oTIlocнo елеIороннпя търг

!
\

lIIe cn llзttплзвr електI)онен търг
/Iоп,l,ппli,Iелна ttнфорNlация относно електDоltIltIя,]-],рг:
.bl, ..ir |с,] lJll]b]e(|xýol)ih]ar Ir

()],rl]

I\-. l.f]) IIII(l)()l)uallIrrI
( )б

IIlcc II]clIal а I l()p,l,.iI{a

l]]

1L

l\l](),blf\

к()\ \]]\ I T\i l\Illlпll[,пjl

относцо Спораз],менrIето за дърrriавЕIl поlrъчкIr (GР,Л)

за д,1,1)r(авIIп поLrl,чI{lI (GРл

lrоIlала в обхI]а,га на f]п

I\r.2
l\r.2.1) ПредlIпIна пl,блllкацItя относно тазIr процед)ра
[{orle|) lla обяпленIlето в OIJ на l]C: ПППП/S ППП ПLJt]t]L]L]
I

IonIcI) !Ia обяпленlIето в

2

t'ОlI:[lГl[lГl[][][]

l,I7ttryctl,ta)

I\'.2.2) Cpol{ 3а по,,I}-чавапе на офсртlt IlллI на заявленllrl за JчастIlе

Местно lrpclrc: 16:15
zt/о7/zоr7лл/пrпr/ггtl,
Iv.2.;]) Прогяовна датл ца IIзпращапе на поканIr за търг Itлll за Jatacтrle яа rI3бранlrте fiаIlлIrлатIt

,Ilrrrrr:

п

лл/шlпr/гггг

ПI.2.4) I]зtIl(п, ва които Dlогат да бъдат подаденrr оФертItте или заяDленплта за J,частrIе 1
!Фрсlrскrr
!Малтийскп
!Рупrънскп
!Англrliiскrr

fi

lir,-пгаlrскtl

!l'p

П[стонскlt
I\i.2.6) IltItнrrпrалеп срок, през
OrPcpTarа ,lряlбва
]]I

I

!

I

!Словаltlкл
!Словеrtскtr

ППорп.тапскtr

ПФlrпскп

!Полскrt

!Датсlсtr

l

!Нидерландскп

!IIeпIcKtr

brLKlr

7ta бъле
I роll,ьJ]я(I rгеJt tloc], в

!XbllttalcKIt
!LIeltrKtr

!IlIrre;lcKrl

!Уltгарсt<лl

r(or-tTo оферептът с обвързан от od)epтaT.l
ва-пIlдна доi
дд/[lNI/гггг
пlесецп i 5 (от датата, колто е посоч ен а за /la I а I]a по п\ lIaRaIIe

II

а о(|)ертата)

Iv.2,7) Услоt ия за отваряне па офертцте

Мес]гпо вреп]е: 1о:оо
Дtlтт.24f o7f 2о17 дд/мNl/гггг
Място: "Брltкел" ЕМ, гр. Гълъбоtsо, Извън града, административна сграда, заседателIlа зала lla Въ3ложптеля.
IIп(Dорп]ацпя относно упълпомоUIенцте лица lt процедурата на отварлпеi
пaг] ,чен],Iте офертrl се отварят на публrlчно 'заседанIле на KoMI]cilяTa, на коетс

tlaГаТ Да ПРИСЪСТВаТ УЧаСТНИЦr]Те В ПРОЦеДУРаТа LlЛI,1 Те}iНИ УПЪЛ l{ o!,l.J Ще Hrl
IlрелставLJтели/ както и представrIтелJl на средствата за r,lacoBo осведомяване.
прол,тяна в датата, часа или мястото на отваряне на офертите в профI{ла на
!.r''п:]]вача се публикува съобщение 48 часа преди новоопредел-ан!]я чаa.

ОПЪЛНИТЕЛtIАИНФО

РА3ЩF)I VI:

\rI. l) lIlid)орNlаrцtlя относно перltодIlчяото DT r3лагане
'li)пl1 IIl)едстаплява периодпчЕо поптаряща се поръчка
llрогIlознII срокове за п)rблик},l]ането на следl]аlllll обявлеIlI,tя:

\rI.2) IIнфорjllацIIл отяосно електронното

!Il[c
!lJIc

При

RT

даП неК
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