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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367117-2019:TEXT:BG:HTML

България-Гълъбово: Вар на прах
2019/S 149-367117
Обявление за изменение
Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение
Legal Basis:
Директива 2014/25/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
„Брикел“ ЕАД
123526494
Извън града
Гълъбово
6280
България
Лице за контакт: инж. Красимира Димитрова
Телефон: +359 41862393
Електронна поща: market@brikel-bg.com
Факс: +359 41862393
код NUTS: BG344
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.brikel-bg.com
Адрес на профила на купувача: http://brikel-bg.com/bg/about-us/buyer-profile/procedures/184-periodichnadostavka-na-kaltzieva-hidratna-var-za-nuzhdite-na-brikel-ead-ref-12003-2018g
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Периодична доставка на калциева хидратна вар за нуждите на „Брикел“ ЕАД
Референтен номер: 12003/2018

II.1.2)

Основен CPV код
44921210

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка на калциева хидратна вар

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
44921210

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
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Основно място на изпълнение:
Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора,
индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017
II.2.4)

Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
Предметът на обществена поръчка е „периодична доставка на калциева хидратна вар за нуждите на
„Брикел“ ЕАД“ с технически характеристики, посочени в техническата спецификация, неразделна част от
документацията.

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 18

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура
IV.2)
Административна информация
IV.2.1)

Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 247-571339

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: 12003
Наименование:
Периодична доставка на калциева хидратна вар за нуждите на „Брикел“ ЕАД
V.2)

Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)

Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
27/11/2018

V.2.2)

Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Огняново К“ АД
112030625
ул. „Позитано“ № 7, ет. 4, офис № 15
София
1301
България
Телефон: +359 29896578
Електронна поща: office@ognyanovo-k.com
Факс: +359 29802087
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.ognyanovo-k.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 13 568 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация
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VI.3)

Допълнителна информация:

VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно правилата на гл. 27 от ЗОП (чл. 196 и следващите от ЗОП)

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2019
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Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1)
Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)

Основен CPV код
44921210

VII.1.2)

Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора,
индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017

VII.1.4)

Описание на обществената поръчка:
Предметът на обществена поръчка е „периодична доставка на калциева хидратна вар за нуждите на
„Брикел“ ЕАД“ с технически характеристики, посочени в техническата спецификация, неразделна част от
документацията.

VII.1.5)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 18
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем
години:

VII.1.6)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 14 310 612.35 BGN

VII.1.7)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Огняново К“ АД
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112030625
ул. „Позитано“ № 7, ет. 4, офис № 15
София
1301
България
Телефон: +359 29896578
Електронна поща: office@ognyanovo-k.com
Факс: +359 29802087
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.ognyanovo-k.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)

Информация относно изменения

VII.2.1)

Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 от ЗОП се променя единичната цена на тон хидратна
вар от 128,00 BGN/т на 135,50 BGN/т.

VII.2.2)

Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72,
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
Поради драстичното повишаване на цената на квотите за СО2 на световния пазар и необходимостта от
закупуването на все по-големи количества квоти от страна на изпълнителя, както и предвид липсата на
технологична възможност за използването на горива, различни от фусилните, водеща до невъзможност
за намаляване на отделяните вредни емисии от горивната инсталация на изпълнителя, на основание чл.
116, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 от ЗОП се променя единичната цена на тон хидратна вар от 128,00 BGN/
т на 135,50 BGN/т.

VII.2.3)

Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни
по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 13 568 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 14 310 612.35 BGN
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