I,I!Iфор]\tацлIя

ll онлаiiн формулярIl: lrttD://silrraD,te(].eLl1,oDa,etL

оБявлЕниЕ зА поръчкА комунАлнII
l

llrlpeKтrtBa 201Z1l25/Il,C

f]

ffi

усл},1,1I

ЗО17

i l1xlcr; r lIil ()блвjlеIIl!е
)бя rз,,tсtrtlс

{

за tlr бл tIK\ l]aHe

PAat
I: ВЪЗЛОЖИТЕJI
[.l) lIatrirtcII()RarlIre rI адlrесII 1 (пr<rлл, посочетс псIlчIirl

I!,L:]л()rl.iltтелItt ri()rI,I,() (}тr,()Itllрrr,г i]it

(l(l)Ill(I]aJIIIo tIalIпIeHoBaHIIei

IIацltонzLIIен регItсI рацлонен HoiueP|

2

12з526д94

Грj i i.. l] Еl]\Д

IIoUrctIcKI] iIдрес:

il rFън града
l'рал:
I"ьJ]ъбо в о

код NtITs:

вGз4

[[ощенскII кодi
{э2|ЗО

4

Телефон:
IJH]{,

+з59 41;]62з9з

крас

Елек,гроппа поtllа:
n]f jL. l tqbI r kel-bg.

Факс:
+з5 9

соm

41в62з9з

lIul,cpltcT адрсс/lI

()споrrсн altpcc (URL):

ht

T.L..: / 1i,l!r\n,. L]f

l ke L -l]g. соm

A*l1lec па проdlпла на купувача

(URL):

brl kef -1rg . соm/Ьg/аЬоut-us / lruye r - рrо f 11е /рrо се dD r е s / 1f 1-c]ostavka-rla-:
broya-tZentrobezhen-pompen-aqregat-s-gumlran-korpuS-za-prenaSyane-na-aJэrazi,rn1irr, l|l ]sп.5i-rе t- 722аа7 -2aI1
hГ

1

р:

/

/1,,]1,.I!,n.

I.2 ) с,ыtлIестIIо Rъзлагане
IIo1lr,,lKlt га обхпашlа съппIестно в,ьзлагане

!

п

с4]срага па обцественIIтс поръчклi

ГIоl) ьчtiаl,а се в],злаIа от

l.:з) [{tlrrr rrrrrtartrrя
ol{\ 1IclI
ll

I

all]IяTil за обuIествеIlата поръчка е достъппа за riеогранIlчсtl п пълен прлк безп"ltа,ген /tос,гьп на: (URL)
b гikcJ-bg, coпr /bg/aboLlt-rrs/Ьrrveг
ргоfilе/рr oceclrtles/r7l clostarka пa-z-btrlr a-tzctlttobczilctt-pcltпpcrl-

ttp:/ /ltrrrT.

agl,egat s gпlпilаD kot,prts za-pгeпasvalre-пa-atlгazir.ltiJticlt,osпlesi-гe[-rzzoor-zor79
!./Ioc гьrr ь r l(o лок} Nrel{,t аtlI!ята 3а обutествепатil поръчка е ограtlIIчеIl, лопт,лнптслна

пrlпlчlт l;t: (lIIlL

I I

п(])орпIаI lI1я rIоя(е

ла се

l

,IL{опьлl]II,гелl]а ]l

ГорегIосочепото/tlте гlясто/лtеста за контакт

Офс'р,гlrгс llлll залвлснLIята за ),частItе

IiзпратеIIII

!e.,leKг1loItlto rtосрелством: (URI-)

Щ горсttосо.rено,го/tI ге п,lясто/пlеста за KotITaKT

слс/lIllIл

11осочстс

ILrcKT1lortltaTa копlчнlIкацllл llзI{сква 1Iзползването на средства Il !c],poiicTBa! KoItIo IIо прl!llIIlIп нс сл достыIнlL
Jir.зпlояtсп с ttсогранIItIев I.t пълен пl)як безпла,геII лост],II lIa:

I.6) Основна деr'rяост

!

Iроttзволстпо, пренос u разпределенlIе на газ
II lla el lеI)гllя
ptt.rccKa
[iлсt<r
енергlrя
ffi
l

,гоI1.1II!

!l{oбrlrr lra

t,аз tt,tltI Itet}r,

ПIIIltlr чваrrс
гоl)IIRа

rr

llrlбlIl] IJil l],ьuIl1ш(а lIJllI лр!.гII

l}ода

п

тпърдII

!Железогtътнп услугtr

!l'ралсttlt

!

illс,,tсзоIгь1,IIII. TpalIпajiIl
аптоб\,сIIIl \ a,J,\ , LI

lIpttcTatlttпttltr леiiltос

!JIeTtrIttHtt

lr

пll

tt

лetilt,lc:r,tt

ПДр\,га деjiносl:

Р,.\З,IIIUI II: ПРЕЩМЕТ
II. r) обхват на об
II. r. r) IIаrrменование.
.,Доa,l аqilа на 2 броя центробеr(ен помпен агрегат
абре ]]]BH],I х]lдросмеси"
tlTell нопlсрi 2
I22aa7 / 2а\l р
\ пI t, (crij].!.j

t

ll t portciiбr clrlr

. x.L,]c,l.L]b ]Lni]il!,

.]

г

j/[,ll1palt корп_!,a :з_] преча сяне на

()ьrlп-lгllllг

II.r.z) Основен СРV
I

I. 1.:J

\ IT()P],L l,

\

T\l)\|\

TI

\

TITll \

( ll\ I ll

Iпс|]сl q

д21224зо

r<ол:

/loп'LlIIllI'ierielI СРv кодi I

l

2

) Вrrд на по|rъ.rка

ПУс,rr

Кратко опrrсанrrе:
ПредI"]ет на настоящата обществена поръчка

II. t.4)

пL]пппен агрегат
с гумиран
т,ё:iнj,]ческr!
:арактеристики,

корпус

Сгоiitlосr,, без

71а

се вl{Jllочt]а

illle-{l{oc,,l

е: ,,Доставка на 2 броя

за пренасяне

посочени

IIрогяозrrа обrtца стойпост:2

II. t,5)

ЛЛС:

гtr

центробе)кен
на абразивн],1 хrlдрос[rесt1//, с

в техническата

t1000С

спецификаця.

BG],l

I]n-,rr rlt:

ltte ll Ill нQ 0tiHo ttItчlirtlllci (,il(,lila,]la ,Jti

,{(I

II. t.б) Рarlrлелrrr{е яа обос<rбени rIo3rrrlrrrr
]Iасголlцаlа Ilоl),ьчка е раздслена ва обособенп позицrtп

Пltп

ffi]Ic

()r]lep

r r

r

лlогilт да бт,дат подаваllIl за

!всllчlоt

обособснlI IIoзIllllItI
rlаксtrrrалсtr брой обособеrttt позпции:
!carrcl с7lна обособена Itозицtlя
N{aKctr,lrrurclt броii обособеltlt позицIl1I, копто могат да бъдат възлоя{енII на едпII сl4)epe}ITi
Вт,з,пагаt tдr r я,г сlргаЕI cll запазва правото да възлаI'а поръчкп, коNIбlIппDаIIlli следпIrIе об(lсобонlt IIoзttllltll tl.лtt

!

!
!

t trT

обособсttll

РАЗДЕЛ II.z) Описание / обособена позиIция
I

I.2 (JпlIсанttс

r

I1.2. t) I JalIitlcHoBaI{rrc: 2

Обособепа позлtltrя Np:

2

IL2.2) Лопь,lнtrтелнtr СРv кодовс

ДоII'ьJltIIIт(,-псн

СРV кодi I

2

д2122дза

OcIroBcH CPV код: I

2

IIзпълнецIlс

I

I.2.:J ) NIrIcT() на

(

)cIIoIlI]() i\lлсго Ila IIзlI,ь]lнеIIIlеi

DL]P база на Възложителя /Инкотермс 2010/, находяца се в ос.л. Стара Загора, обц,
l'ълъбово, гр. Гълъбово, Извън града.

liол NLТ'ГS:l

II.2.4) OTIrrcaHrle па обществената поръчка:

(ссгество tt KoJ!ttLlccTBo tla строuтелни работи, достаl]клl илп услуглt uJIи
указване tla Itотребности и LtзискванIIя;
СаПlО За ЛОСГаI]КП - УКаЗВаНе ДМИ Оферт!lте се изискват за покупка, HaeNlaнe, отдаване под наем, плащане Hil
пIIосl(II плIl всяка комбинацtrл от тях)

До,].!ав].а чре:з покупка на 2 броя центробежен помпен агрегаТ С ГУI\4ИРан KOpllyc за
пренаaяr!е ца абразивни хидросмеси, с технически х ара кт epl,Ic TI4KrI, посочени в
те.!iчI]чеaката спеЦификаЦя.
Нач].]I] на ]lзпълнение поръчката:
по заявка на ВъзлоiкI,Jтеля.
Доставката ще се извърll]и на базата на поръчка/ 14Зготвена и полаваца по факс t.r,пт,I
сl пI,] ctr]o от страна на Възложителя.
II.2.5) KpttTepIIII за възлагане

ffi

П

l(prt t cptllI,1,e ltо-7цlлt

I{1lllTcplrri за l(ачество - LIпIе: /'l'ежестi 1 2 2П
I(prrTcplrii. соързаll с разходtr llпtе: / Тежест: 1 2П
I[cl]a -'l'e)Kec],i 21
Il,,,,a,,,n IIс с сдIIнс]l]еlllIяТ кllптерttii за възлагане п cLILIKп крпl,ерlllI са пocoLlellll citП1o

!
!
х

ot)IIlcc,I,I}eHal a tl

R /:l()K\

iuеIlТаЦltЯl.а lIa

lI.z.6) Пр<rтпозпа стоr'lпост

C,r,rliitloc,г, без ла се включва ДДС:

,1_10000

II.::.7) l [1rrцlълrкIIтеJIltост lтa поръчката, рагrl(овото спораз\,ýrенltе
II()riJ IIIiIl
lIl)(),ц,l,п;IiII1е,lIllосг I] 1Iессцп:
lIли Пролl,JlжII]ел ност в днл: 45

Валrr,а:

llлlt лrIна[Iltчilа

Bl_]IJ

сIIстепtа lla

]IпlI
I

Ia,Ia

I]

lll

](а I а:

I{l)niiIta ]tirr

лд/[lпl/I ггl,

_

irI

'I'азII tIоl),l,чка llo/Uic)KII IIа

полноl]яваllе

()]IIIcaIllIe IIа lIо/tIIовлванlIята:

i \ bra)

cdL]

rLnirnj|

даП IIеХ

7l

II.2.9) IIпфорilrацllя относно отранlIчсцlIс аа броя на liандIrлitтrlте, KorITo ll\c
(с lli]li,II().I(,IlIIc Hil (),гкрlrгll lIроLlсдl PIl)
)чаr;rlitrr бllоii lia]I/lI!/lil,гlI:
Il lIl I I])c,,ll]lt]lcII llrrlrrlrllt,,relr

бт,/{:tт пorcir+rcHrr

(

бlrоii:

/ MaKclIi\la]leIl бl)оii:

2

()6eK,],Ill}ltll крлтерпrt за rlзбор на ограни.Iен броii

II. 2.1()) lIн4)орпIация
е б,lr(а I Ill)lIeп]aHIl

относпо варIlантите

Нс

II.2.11) I{H4lop[IalIrIп отпосно опllllIIтс
( )II

цIl

даП нс8

]I

()IIIlслlJIIс Ila опIlI]IIтс:

II.2,12) IIн(l)орпlаfчIя отIIосно елеIiтроннll каталозIl
!()r|lеllтltте,грлбпа да бъдат предстаl]ени под форIrата на слекl,роIIIIII Kil,la/IoзlI
Kll l а ]lol

lIJIlI /la BK,IIIoLIl]a,I ('пск,гl)оrIеI]

II.2.1:]) IIII4}орilацrlя относно средства от I1Rропсiiскrrя съюз
()бItlecTlrellaтa поръчкас l]ы] I]ръзка с проскт lt/илlI проl,раi\lа, фllliattclttltatt/a сь(| cperк,lBa oI
Iil]|)()llciicKIIл с1,I()з
IIлеIl],II(l)]LiацIlя tIa tIIx)cI{],ai

II.2.14) Допьцц}rтелна информация:

Възлохrlтелят
](ена7

tг

която

e_nB..l рI.Iт

,IMa право да отстрани

надхвърля

посочената

елн о обявените

участник,
прогнозна

ДаП НеК

който е предложил в офертата
като неотговаряща на

cLI

стойност

условия.

РА3ДЕ,Л III: ПРАВFIА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСItА
I,IНФОРМАЦИЯ
lll.t) }'е,rtlвlrя

lJa \1racTlle

l. I. l ) l'tlдrrост 3а },праrliняпане на професIlоналната
деr:iност, RIiлtotltlтe-llrro lt;}llcI(l}arrIlrr RTrl}
Itl),I!lllill с впIIсването в професrrонаJItttI !IJI!t T,t pI,ol!cIltl рсгrtстрrt
СIlllсы{ tI IiPit,l,I(o ollIIcaHIIc на \.слопIiятаi
I

l

., J].II I !,iT

IIL r.2) IIli(rHoiцIr.rccKo rr 4rинансово състолнllе

!

I{lltt,гelltttt за п<lлбор. KaI<тo е \,казано в док],п{евтацпята за обществепата порr,чка
оппсанпе на критерIIите за подбор:

CIIl]c,bK II I(l)ilTl{o

]]a 1]a ]I]]l,]]{BaT
l

I:]ltctcBilrtcl llttHttпtzLцHo/HIr

ErlBo/ai

2

III. 1.з) ТехнIlческrr и професионаляи въ3моЕiности
Крлr,еlrttи за полбор, както е указано в докуцентацItята за обществената порr,.tка
СпIlсък Il кратко опl.tсание на критер}lите за подбор:

!

че L-e

]]

rrlarBaT

lI:зttсквлпо пrlrнtrмално/нп нпво/а:

2

III.r.4) Обеrtтлrвпп правила и крлtтерии за )rIастие
Сппсък п кратко описанllе на правила и критерии:

За !,чаaтнrlците не трябва да са налrlце обстоятелствата
по чл.54, ал.1 от ЗОП.
Участник,
за когото са налице основание по L]л. 54, ал.L от ЗОП, ,JMa право да
]l !.] € J1l] т а в l,] дока:fателства,
в съответствие
с чл.56, ал.1, т.1, 2 и З c1,1 ЗоП, чq q
пр"дпрIjр л r{epкr1, които Iарантират неT]овата надеждност, въпрекr! налrlч]{,-то на
(],_Lс]тЕетното основание за отстраняване.
Участниците декларllрат обстоятелства,Iа
в
ЕЕд.)п.
l]e (-|. доIlуaка пряко I'Iли косвено участl4е в настоящата поръчка на лр5/r{ествата,
!)ет,I,Il],грI,jрани в юрисдикции с преференциален данъчен peжI-Jl4 и на свърэанr]те с тяi

.пIJца,

включI4телно

\|||| ]|]ll. r ]s.\ lirb]cr.(iIlr;^,)rtr.

и чрез

гражданско

друже ст во / ко нсорциум

в което

участва

l)T;rlB Tl IпТI

l\IТ()Рып\

L()\I\T]\ ппI\( l\Illiцгс,i]l

дрi"веaтво, регистрI4рано в юрисдиRция с преференциален данъчен рехиI4/ освен прI4
tlaJ,ll]чJle на ],]зключенията по смисъла на чл.З и чл. 5| т.З от ЗИфОДРLrПД РК"ЦТДС .
в Част III, буква Г от ЕЕДОП.
]iчаLjтнJлLlите декларират обстоятелствата
III.1.5) Il tl4хrрпtаllllя относно запазенII поръчкli 2
е atilпазена за защItтснl] предпрllя,1,IIя lI I1KoIlo[]lltIecIilI oIlel)al'ol)Il, нilсоченL K'bll c(JtпliUIHa
llI)(хl)есItопaLп!Iа IIrIтеграцпя на лlIца с },врся{данI!я lIJIlI лlIItа }r IIePirBtl()cloiitl() llo,]Io]ielllle

!IIo1rb,tKaтa

III.1.6) Изискуеми депозитIt и гараЕции

II

2

l аранцr,iята обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 4:. от стойността
I]a лог.Jвора, коЙто ще се сключи, без ДДС за всяка обособена позrIцJ,lя. Представя
се предr1 гlодписване на договор в една от следнJrте форми, rlo иэбор на
1{огато ларанцията е
!i:]пъп!lJ.]теля: парична сума; банкова гаранция, застраховка.
псл формата на парична сума| тя следва да се внесе в касата на ,,Брикел" ЕАД илtt
преFеде по банкова сметка в лева:: 1BAN: BGl4UNCR70001!э21119468, В]С КОД:
IJl,]aRBGSГ, банка: Уникредит БулбаЕк АД !р.Стара Загора. Условият.] на
са
!:raL]TpaxoBKaTa и банковата гаранция, обезпечаващи й-зпълнението tla доIовора,
.jъl,цаlно

документацията

.за

участие.

III.1.7) ОсповнII фпяансови ;rсrовия и начини на плащапе и/или позоваванс на разпоредбите,
Korlтo гrl уреrкд,ат
I1.Ilaщii1,-To на доставените изделия се извършва в срок до 45 д]lI1 aлед о.]ъществяване

jl въвеждане на изделията в експлоатация/
представяне на двустранно
J,Iзладе!]а L]ъI]ласно
подп]{aан прl,Jемо-предавателен протоксл Lr фактура-орrlгrlнал
.Jл. l :l _-t от ЗДДС. Срокът за плащаце тече от датата на последнотс събIJтr!е lJл]т на
п.] l ].пелно пf)едставенI4я документ.
III.1.8) П|)авIIа 4)()рjца, li()лто трябва да прплобпе гр},пата от ltKoHoпlttalecKlt операторlr, lla tiоято се
ts.f л.)aтавката

R'L:r.{alгal

п(llrт,чIiата

III.2) }'с,-rовrrя

BT,l}

2

Rръ3ка с поръчката

2

IIt.2.1) I,Iнd)ор:tlацIIя относно определсна професил (ca.rO за поръчкrI за },c.TlтrI)

!

I

Iзтt,t.,t l ret l tte го

I

I

()i]()

tla порыIката е огранпtIено до определена проФеспя

Ilill]ilH с IIа IIDlI-пo)iII]Ial,il закопоЕil. Ilo,Il3aKoIloBa лJlll

III.2.2) Ус"товия за изпъ.лнеЕие на поръчката:

1. В пFедложението

за изпълнение на поръчката уqастнj4кът да декларrrра
и страна на произход;
:] . Възложителят
отстранява оферта за доставка,
KoIaTo делът на продуктI,1те с
проjl:i.од от трети страни, с които Европейският съюз ,tл14 Реп:Jблr]ка Вългария Irяr,4а
aк.пючено споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, надвишава 50
a]т aг]щата cTol;iнocT на продуктитеl
включени в нея.
,,TI]eTa страна" е по смисъла на ý 2, т.55 от ДР ЗОП.
liогато стокr!те са с произход от трета страна в предложението за иlзпълнение на
(копrlе на договор ,1лL1 спораэуь4енrlе с
поръчката, участнrIкът прилага доказателства
превол на български език) | че между Европеriският съю,з или Реп}rблi,lка БъJIгария и
трета страна е склюqен договор/ t ойто осигурсва cpaBHi4M L'I ефективен достъп на
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моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
моr(е да бъде присьдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане,
тежестта не се използва
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