
! | l 1lrlr:кг lra облвлеltllе
ffit )блtl,tclltle эа ttt блпк\,ване

l'Al}/{IaJI I : ВЪЗЛо}ItИТF-Ц
I.1

I oIlIIпa
lio,,1a

IItlrllеllскп l

I I()tцеIIскIl л,IlPcc I

l,]-]въIl

! e,,tct;,гporlttcl посllедс,гвопл : (URL)
ffi tоllспосочсllоr,о/t tr.c пtяс,r о/пIес,га за

: lNlо_пл. ]lо(,оqеl,е

I la IIirlclrof}alIIIe lt

1.6) Oclror}Ira /(ciiIrocT
! l Ill<lrrэпо;lс гво. преlltlс

]()IIlIIIIIIil cIIeI)l Ilя
[lli.,leK l ptt,tt crta сllергltл

!/lобrlп lla tll:l llлll llcc[rT

fl I I;lrlr чпаtlе ll лобtтп rla

трябва да бъдат llэIlратени

коr!,гакт

lI разIIредеJlенпе на газ п

п,ыL]lIlllа IlJIIl др\ гll 1,пъ])дIl

посочете RсllчкIl RъIrлоrl(IIтеJr!l. l(oltT()
IIаццоналеtl регпстраItпонеп ноп{ер:
12з526494

l[,bрlкава:
вс

ПЖе"'t езопъ,Irtи 1,сlt_t.гrt

!Гралскп же езоII,ьтнlI, 1 paпIRaiitttr. r,llo,,lei'lбr,cпtt п-ll tt
автоб},снп \ лtгп

! Прuстанl,ttцнrt деiiпосrrt
!Ле,t лщнrl 71eiiHoc l rt

!Дрl га леiirrсlсr,:

Il. t ) Обхпаr, rra сrб естRената
II.1.1) [Iаrlпlснованце:
"J,l ]върlпване на деЙности по полагане на
гl]:]._r 1,I ]вод{(]твени отпадъци (НПО) секция

запечатвац слоti на
lIIА и клеткr1 Зи4

Депо за не опа сц],
в секция ТII Б"

722аа2/2аljl.

/И 

^ 

l!' В 4 i б рэ"'"Вll]IlIIЕ]^lк)р1,1lк,\ 

ко\l!lI^лIIII\,с]ltllllноtrlл7)

fIрrrцрка rtъм офtrцrrалеrr BccTHrrк на ЕвропеiiсI(IIл с,Lк)з

I I l tсРорпtаtlttя п онлаiiн фо])пI},ляри: Шцд//siпrацвФсrrгоuа.сц

оБявлЕниЕ зА порьчкА - ком}.нАлI{lI услугII
{rrреlстrrпа zot4 /25lIC / 3ОП

'l'елес!он:
+з5 9 4] 862з9з

Ilrrt е|lttет алDес/и
ОсIIопеII адl]ес (UllL):
ht _tl: / /1,7,.1"7.5,-i ke1 bq. сспL
Аlцrес rla прос}lпrlа па кчпl,вача (URL):
htl_р: //]эIikеl-Ьg. соm,/ЬglаЬоut us/buyer-profile/proce.lu]:es/1]6-izvarSh\rane-na
.leinoStt-po pofaqane-na-zapechatvasht-Sfoi-na-depo-za-neopaSni-pIoi ZVodStven1.tpadat zl-npo-sektziya-iiia-r-kletki-З-i-4-v-
I.2) С'l,R]rссIIrо възлагане
! J Io1l r,чlсата обхваulа c,IrI]пrecTHo в,ьзлагапе

cr]lcpa,t,a lra tlбщестl}еппте пор,ьчкп:
lIo ,i,a се ll,ьз]Iага от гаIl за

Ot]lcpтt1,I е ttлtr зая вJlснIIя'l.л зil \чircl.rle

(J4)I]tlиaLпно IiaI lýieHoBaHlle:
ПpIJii ел ЕАД

код NUTS: IIощеltскп Ko.1(:

62в0
JIIlце за KoHTaKI:
rrHi, rpa сгlм],lр а

Факс:
+з5 9 41862з9з

[. jJ) T(o,rrr rllrtlaIltrя

оII b.]l IIIl l с цIlа tI нq)ор\IаIпlя пlоя<е да бъде по,,t\,чена o,t,

Щ lilреrrосочсt t<l r о/lrге пlлсто/лrеr:.гit за KoIlTaKT

I}b:]1I()rliclI е IIеограI]пчен 
'l 

пl)лен Ilряк безпlrатен дос,ьп на: (Ultl)

РАЗi IЕЛ II: ПРЕЩМЕТ

I I. 1.2) Ocrl(rBcH CPv riод:
f[(lll bпrII1,I,eJlcIl Сl)v к(r(i r 2

45520000

ll1 t р |/
пор,I)tIка е дос1-I]пна за IlеограIll!чсн II ггь,псн IIprlK /(остъп lla:

ПlIr)с-1-1,rгьт до за общесгвената IIор,ьчка е ограII]Iчсн. ДоlIl,лнtrIеltrlа lltrdxlpltal1lIя rl();+ic /la се



t(lillo ll

Il.r.6) l'аirдсJirrlrе на обособеци позицrlrr
lIас,r,сlяlца,тir порь.lкil е разлеJIеllа на обособеrrlr позпцпrl

8/Iu
!IIе

( )t|lcp,t,tt ltrlt,a г ла б],дат поllаl]анII за
Xlrc'llчtilt обосtlбенlI позrlttlIII
! пllttttlttпtа,пен броii обособеtlл позпцIrл:
!clnTrl слпа обособена поЗпция

РА3ДЕJI II.z) Описание / обособена позиция

о(тавкп

II.1.5) l Iрогнозпа обrца стойност:2
С],оiilI()с,г. без да се lзклrочваflflС:
(](I /)(lrl,aocti сlIо/)а у,ilенlIл tиli dtlHQ,\l1лIiJlI ctlcDle.,!l1I

II.2) Опrtсаrlrrе 1

II.z.z) ffопълrrrrтслнrr СРV ltодове 2

II.2.6) ПрогпоlrIIа cтol"lнocT
C,rrliiпoc,t, бсз да се вlt,,tючва .ЩflС:
(зо 7lct,ltlcocIl сllора,]уjlенtIя UrlU auHn-l1lI1lHtl ctlcDletItI

lл,rR пJIll] ]\Jl()Pblli\ |,(j\ \I!\ lTTTl\(

BGL]

lI()a]IlTllIIl I р\ Illl

I I.1.:J) llrrд }ta порl,qка
IIl с.пс,I l]o

зс ,lo(yilKll .- tцlоеttозttо обtцо :ttrtlcclt_lta-,tl{(t cllioiiltoclll Jti
иIlDIe,4Hoc1,1 JiQ pa,]lltocoDlo tt,Itt нп dtttltr-rtllчltпt,lrt cllcllle]lal,1ll ll()Kl111l{l!

61 0,J 0 {_)

188000

()clIoBcH с]Рv ко,\: r

,Цоtгt,-Iltrtrте,пеrt СРV код; l z
45520000

lI. 2.4) ОпIrсаII!rе rra обществената поръчка:
(ccTecrllo lt кол!Iчес]Ео на строItтелнлl работи. доставки rIли,чслугп пли ),казRапе ва потребностл I] пзirскI]аl]I!яi caNlo
За Л()С]iIIlI(lI \ КаЗВаНе ДаJIll ОфеРr'ИТе Се ПЗПСКВат За покупка, наепlаНе! отдаваIIе по/l lIac[t, плаlIlапе Hzl lll1оскII Il]lл
всяка копtбttllаr{пя от rTtx)
Пi .Е],]_r !jа г.пIJна от вътрешнI,J насипища на р-к ,,'I'рояновс 1'' л.э Ст:;г.эсlтва.lt на
,,Е,i,jlр,е_п" ЕАД l,летки 1,1' з и N! 4 в секция IIl В

l}aLлyl'а: BGll
за llollyl7llLl проенозttа обtца ltoкcl/,tlo-/1лo c,,loiiнocrl зо

lLz,7) IIролыr;lt!tтелност Еа поръrrI(ата, pallкol!oтo спора3\ ýle,,lrc tI-{rI дIt+rапrIltIна cltcTcilla ilal поI(\-пr(lI
l l l)oll ь,l].Iпrгс.ппос l в [1есеIlл : _ плIJ Продължttте]lност lJ /цrп i 75
I1,1Ill

IIа,Iал]Iа llala: дд/пlпi/гr,I.г

оllелl!осD1 lIa пщзч обосабеllа

I(I)aiiпa Jla,l,ir: Nl Nl/ гl,гг

It.2.9) IIrl(lroplIaI(rrл относно огранtlчснrlе 3а брол на riапдплатIIтс, Korl1o ще бъдат t!oKalпelIll
(с IIзк,,Il()чснlIе ва о гкрптtr пlrоtlсдурrl)
()чаlсllаrl бlroii каIt]цIла,гlI:

II.t.4) Кратко описанлrе:
предL4етът на настоящата обществена поръчка е "извършване на дейности по полагане
на запечатваЩ слой на Депо за неопаснИ производствени от'падъци (нпо) - секция IIIд
J,r ]{петки З ],I 4 в секция fII Б" с технически хара кт еристи KrI, посочени в
те:{I]Jrческите спецификации към всяка отделна обособеца по:]иция.

II.2. l) Наltltенование: 2

liFев.,] I1.t тrл].{на от вътрешни насипища на D к ,,Трояново-1'' до СгчLrоотваJJ на
,,ЕрIIке.п" iАД Клеткй N'З и N'4 в секцr4я III Б
Обособена позпIttiя NQ: 2 1

II.z.з) Млсто на rtзпълнецие
с)сIIовно NIлсто Ila IiзпълненI,lе:
Деп., ]а IJеопаснL] производствени отпадъцr1 на теритоDrIята на (:ъцэств]rrвац сг.уроотва.п
на " Е,|. j I.,lI" ПАЛ, находящ се в гр. Гълъбово, в УПI4 1-2З, тII-2.]| I',|,- з2, | 1-26l .1,\II 

,
:,:l ). .'(l, 11 r.l УПI,f хххII-2з, в кв. 50з
Iioll NU'l'sil

II.2.5) I(PIr1elrrrrr за Dъзлагане
Х Kplt r r]рlttгге ttо-лолy

! Itprrгepltii за kilчсство llпrе: / Тежест: l z z!
! Itрrrг lrtii. с]]ъl)зiltl с разходп - lIMe: / Тежест: r z!
ffi I |etra Te;riecT: 2r

! t{erraTa IIс с е/lrlIlстRеtlIIят I(I)IrTepl!ii за l{,ь3лагане ll l]сtlчкtt KpllтepIlrt са посочеIIlI саN]о ll док\ ]\Iсптац}Iл,l,а на
()()IllССТПеIlil'Гil ПОD'I)Чl(а

'I'азlt trop,t+rKit rrодлежlI пil подItовяtlitне
()пllсанllе IIit подпоl]яltаIIпята:

даП неХ



оl;яп,lгl]lll ] \ lк]рьчli \ l,()\I\ ll \ lllll \( lI\ l ll lвеlс q 7)

плlттц)слRтIлсIIптПIпrтгaглетfорттт,-- 7 мтксТГýIiDIеFI]роrr'_ . 

-
()беI{,Il!пLI]I kPlt1.(llllIп за llзбор на огранlIчеrI брой кав/lrIдатI,1j

tI.z. lo) I.Iн<|lоlrпrацllя относно BaprtaнTl{Te
llIc бr,l(аl, пltltспlаlllt впрпапr.tl

I I.a.l I ) llнtllop;rraI(IIл отн(rсно опIlrlIIте
()IIIllIl!
()пtlcltttltc па ()IItlIt lI,Iс:

/la П неЕ

даП неХ

II.2.r:l) Ицфорлtаr(IIя оТноспо средства от Европейския съюз
Р!1]::т",,от поl),I)tIкл е във връзка с проект и/или програма! финансrrрап/а със срсдстIJа от Да П Не 8l],BpoIIeI l a l{ll л ъlоз
lIдеIIтilфлкаllцл на проектаi

II.2. 14) Допълцителна информация:
Пal].]че:lаra прогцозна стоиносТ на поръчката представляват lпакс]rл,!алнI4я финаt]ссв
ре|]i]|iрa осLIгурен от възлоя{ителя. Предложенr1 цени (обца стойност ) , KoI.]To надхвърля.!
проt]tslозната стойност по поръчката/ ще бъдат отaтранявани като неотI.оваряIци !{а
I]релварriтелно обявените условия на Въз,пож]{теля.

II.Z.t) Наrrпrепование: 2

|'а ]tr]IIBaHe Lla глrIни с булдозер до 4О м эа оформяне на пласт 25 cl"a I,1 валиDане (]
г]а_IIяк в ii.п,-тка IJ'з,] N! 4 в секция ]II Б
Обособеlrа trозlrцrtя NQ:2 2

II.2.5) I(pIlTcpIIIt за възлаIане
ffi I(pltTeplttt ге по долч

! Kprrтepлii за качес,Iво - I,INle: / Тежест: r 2 2П
! I{prrTeplrii. сп,l,рзан с разходlt - llпte: ,/ 1'ежес,г: l аП
Х Цсна -'I'e}KecI: 21

П I[",,n'In ltc с e/lлlIcl,I]cHItлl,Klrllrepпii за l],ьзлагане,I l}сttчl(I,1 к])It,герпII са посоrlеIlII caNI() l] /lок\пIсrr,гаllllлта Ila
обI ll(,c IпеIlа,I,а поI).ь.II(iI

II.2.6) Прогrrоl}ца стоiiцост
('I ()iiII()c г. бсз ла се пк_пtо.tва ДДС;
(.',о рtt.tttсlхзч сlI(r)азу,llеl/llл trлtl atlHonluчl{ll cttc1,IeiIlI

152000
з(r покуп,fll l1ро?lюзнQ обцlа )n,{ct1-1ltl-/1,1(I с,]lойнос,]l,](l

1 l l)l)( )1, l'|R l l t l1ej1 l l Ocltt l ta пut зtt о(лособеl tct

РА3ДЕЛ II.z) Описание / обособена позиция
II.2) orIrtcaHrIc 1

I I.2.2) ДоIIr,лtrrrтелци cP\r кодовс 2
()clI()llcIl CJ)\: код, l

llоlгь,IIIIII l с псII ('l)v I(()д: I 2

II.2.:l) Място па lrзпьцненllе
( )сII()пно N]л(то tla lIзпълпеппе:
Ilепо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвална "БрLIкел"ЕАД| находящ се в гр, гълъбово, в УПИ I-2з, III 2з, Iх- з2| х- 2(jI xvIII
},Т,{-:]t]| 11 и УПИ ХХХТI-2З, в кв. 50З

45520000

NlI l'Sll
II.2.4) ОпIrсаrrIIс на обlцествеrrата поръчl(а:
(ec'r'ecTпcl tt l(олIlчество на строптелни работи, доставкп или ус]IупI l.tл!t указRаIlе на Ilотребllостп tl цзiIскl]аппя; сапlо

|',] iL)J]R;lHe t]a r.лI,IllrI с булдозер до 4О iut за оформян9 на плаl]т 2\ a,|,,1 i1 валr]Dане r-
ва]];F. в !]петка N" -а и N'4 в секшия III Б

l1.2.7) Продьппiптслцост на поръчката, рамковото споразl,пlенIlе IIлlt дIttIалtllчна

\ IIJI ll]-crfir R0]|]|orlc.ýoc] l!]ý.ll3]e]]]

cllcтeпra aJil I1()It.llп!ilI



()Бrl1-1l llllt l \ ll()гь,l( \ l.()\l\ ll \ lllll \(,l\ l l 1вс.. d ])

Il],III

I[ачалва ла'l'а: _ дд/мп,r/гггг
il llaтa

II.2.9) IIЯ4)ОРПIаЦlIЛ ОТНосно ограпиченrlе за броя на rtапдrrдатите! KorlTo ll(e бт,дат п(rIýапсяI|
(с IIзli-ll IочсII Ilc на оlr(рптп процедчри)

a)чаI{пilIl броii кандltлатIli
l1-1llI IIреJlllltлсII lIIIпIti\Iil.IIcH броii: _ / Маkсllпlален броii| 2

()беl(,гI!llIIп I(I)Il,i,el)lII! за Ilзбор Ila огранlIчеrl6роii каttдrtдатlr:

'l'пзtl tt<l1ll,.Il;a lI()/LпсжIt па IIолновя|]апе
()Il t tclrIJlIc I]a IIо/llIовяпанltя,г;t:

даП IIe Х

lI.2.12) IIlI4)ор]tаIltlя ()тносно слектронпи l(аталозll

II.2.1о) Ип4)ор$tацIiЯ относпо вариантите
с t l b/Lil'l ll l]I IeNli ll l I

tl.z.ll) Llн<|хlрпrаI(rIц oтrl;cHo orrItrrrlтe
()IIIIIIIl
()ппсаIllIс Hil опцIIlt,ле:

/(а П нсХ

II.2.1:]) l Iцqrорirrа I(lIя относно средства от Европеr-rсlrltл сысlз
Обlцсстпеtrаrа по]),ьtIl(а с B.LB lll)r)зKa с пl)оект rI/lIJlIt проI.раtrIа. q)t IIIal lcllpaH/a сьс сре/lс,гlrа о1,
Ппропеiiскllл ст,кlз
l[деrr l ll4lllкаtlrlя lta проектаi

даП I]cE

II.2. 14) Допълпптелна информация:
П,]с.]чal]ата прогнозна стоЙност на поръчката представляват максrlддалн],]я финансовpeL]J'I_rc aСl,tлir'рен От въЗлохИтеля . Предлоя{ени цени (обца стоЙност ) , които над).въ]:)лят
прсгн,rзната стойност по поръчката, ще бъдат отстрацяванI1 като неотговаряtцтJ на
прелварi4I]елно обявените условия на Възложителя.
I,Аi]дЕJI II.z) ОписrrнrIе / обособспа позиIlия
I1.2) oIIricaпrle
I[.2. l) НаIrпtсновапIIе: 2

. il)"а ]]]r., lI 11опагане
L)бос()бсI]а 1Iоi]IIцIIя Nq: 2

II.z.z) f{<rпъл trrrтелни СРv r(одове 2
()cIIoI]cIt (]l)vкол: 1 45il200Г]0
,/l()пъJIllll гслеlI cl)v код: 1 2

lI.z.5) KptrTelrlrrr за Dъзлагане
ffi I{plt гt рtrtгге llо-71олч

на непромит и
з

непресят пясък в секция II

! I(prrTeplrii за качество - ll]\{еi /'Iежест: l 2 2П
П ItI)tITepIlii, сRързаrl с разходп - ИNlеi / Тежест: 1 2П
ffi I(eIta TclTtccT: 21

lI.2.:]) Място на лIзпълнение
OcltoBHo пlясто на tlзпълненuе:
депо fa неопасни производствени отпадъци на територrrята ]la съществ:Jващ сгуроотва.ттНа "Брr]кел"ЕАД/ нахоДящ Се в rp. гълъбово, В УПИ 1- 2з| III. 2з, IХ-З2, 1r-lb, XVIT,XIi-2b| 11 и УПИ ХХХII-2З, в кв. 5ОЗ

II.2.4) ОпцсанIIе на обществеЕата поръчкаi
(ес rсстпо tl l(()лIIrIес l l]() на стI)оптелни работи, 71оставкп плп \сJIчrи плп _указване на по,l.рсбнос,t.tL и IIзt!ск!]аниr; сапlоЗа ДОСl'ilВItll - \IКаЗВаНе ДаJlП Оt]lеРГИТе Се !tЗllcKBaT Зtl покУIIка, HaelllaHe. отдаl]ане по/l IIae I. IlJlaUlaIle tlil llHocKIt IIJIlI
вслtсit tlоltбttttаIlItя ot. tлх)
лоa,rавка и полагане на непромит l,l непресят пясък

\ ||| |l i,:Liii Nliil rq.l!).: ф]ý l]ý]c Ilr

l



I Ier ra,r l I]c с сдIIпстl}енпя,г крrIтерий за възлагане п вслtlкIt критсрlIп са посочснlI cai\Io t{ ,t0l{\ NIеllтаltllя,а ,ii
()бl lIaIa IloI) bLll(a

l|.2.(l) Пl)()гIl():}нal cтoI"tHocT
('гrliittrlc t,. бе;l /(а сс вi(лIоtIl,а ДЛС:
(nl polllioolI с] l(r)(Iзу rIенIIя ll./l1I a)I/llo.]1llIчlltI cllcrllerIll

200000 Ва-л\,га: Вa]N
Ja ltоltlJпкl! проtнозllо обц|о tl4l(.|/.rln. lH, | (,/lloiIHo.rl,rQ

о l1e-,1l1ocп1 1 ! а 1 1 l1зll обосабеt lq

II.2.9) IIтIфорlrаlцIrя относно ограциченrlе за броя на liапллIдатrlте, Kollтo rrце бълат поr(анснIt
(с tlзtоItсrчсrtttс rIа oTKlltrl,tl процедурtl)
()чакl]аlI бllоii l{ilн/lIlдатII:
IlJIIi lIpollBlUleIt пlлHIlNliuietl брой: _ / MaKci.iыaJIeH броii: 2

( )бсI(,1,1tпI]lI Kpl l герlIIl за пзбор па ограничеIl броI"l канлл/lатп:

l1.2. l ()) I,1rrфорпrаrцrrrl отпосно варlIаятите
] IепIа IT l l

II.2.11) IIHdx)pпtaI(rlrl oTHoctto oпllllIlтe
()II IlIl l t

L)пItcitl IIte IIi] опцllIiте:

нс

даП нсК

II.2.7) tIродълrr!lтслцост на порт,чката, рапrковото споразуitrенrlс llлll лrr}Iа[tIIчна cllcTe]tla irir lI()l(l пI(ll
Гil)оllь,lлiII,гс.пIIост I] пlесецII: __ 11лIt ПродъпжлтелIlост в /tHII: 55
l],,Il!

1 lача.пttа 71a,t,a: _ дд/]\лп{/rrгг
iilta /laTa: дд/[r[i/ггп.

Тазrr lropl,ttKa подпежll Ita tlодновлвапе
()Tttrcarlrlc lla псlлноl!яваIll]ятаi

/-Ia П IIс Х

II.2. l2) IIll4х)р!lацllя отцосно електроннIt каталозll

lI.2.1i]) 1.1нфорпIацrrя относно срсдства от Европеiiскrrя сыоз
(Jбщес,.ве tr а га порllч ка е вы] вр''зка с п роек1 и/llли програпrа, фи}Iа нспран/а сl,с сред"', lla от да П нс ХПвропсiiскIlя с,Llоз
I,I/]eIп lI(])IIKaIl!L IIа проекта:

l'АЗДЕЛ II.z) Описание / обособена позиция

II.z. 14) {опълпителца информация:
i]c1:o,,]eHaTa прогнозна стоиност на поръчк та представляват максLllIалнrIя финансов
pei]:!,plj о(]rIгурен от възложLJтеля. Предложени цени (обща стоr;iност), които надхвърлят
пг,]111о]ната стоIiност по поръчката/ ще бъдат отстранявани ато неотговаряlцI,] на
предварrt'Iелно обявените условия на Възложителя

I I.2 OпlrcaItrrc 1

II.2.1) НаItDlеноDание: 2

:'а э]:]r,Iваt]е с б]rлдозер на
!т llqllр.Jл4r]т ],! н е пре сят

пепелина в се кция
пясък и валиране Е

IIIA, разриЕане и оформяне на пластове
секция I I1Д

()боtrrбсна позtrlrlrл Nq: 2

II.2.2) ДопълнrrтелнrI cPv rtодоDе 2
()c}loвell Cl)V коr1: r 45520000
,I[опълIt II IeJrcH CPV код: 1 2

II.z.4) Опlrса пrrс па обrIlествената поръчriа:

II.z.з) MrrcTo на изпьлпепие
основно л,tясто на t]зпълнение:
деIlо за неопасни производствени отпадъц1l на територrlята на съществуващ сгуроотваJ]на "Бр]]кел"ЕДД, наrодящ се в гр. Гълъбово, в УПИ I 2З, I1.I-2З, IХ-З2, Х-2€), xvII ,.\IX-2tj,11 и УПИ ХХХII 2З, в кв. 50З

\] ] ., n,; r,,il !Il,ro(]|,]]ý] R-c]]l



^l1p' ll{0 ll |.l'л||чРс'|'во lIll c'lpotlTe1IlIt работll. ДостirвкlI lIлl' )'сл\ ги ltлIt \l{il3BnHe Ilп тlог|,р6|Iпсllt rl irjll"кr,llrпiя:
:]il /lо(,гавкIt 1:казванс дiLпл офертпте се ll3искl!ат 3а покупка] Hae\laнe. о,tцill]аl]с под паеN], плащане IIа I]HocKlI
псяка копIб!lltацllл от тях)
Pa.r})LJBaHe с булдозер на пепелина в секция II]А, дсставка ,1 полагане на He]]pOl4rIT
непре.]ят пяс.ьк/ разриване и оформяне на пластове, и валйране в секция IIIA.

! I{erraTa Не е еДltПС'Гвеният критерцi:i за въ3лагане Il всlIчкlI критерип са посоtlеtlIt сапIо l] lloKl, NIентацIlята llil

II.2.5) KpIrTcptIrI за въ:rлагане
Щ Kplt геllrllrте по-до,.,Iч

П I(plllel)Ilii зtl KatIecTBo - Име: / Тежест: l 2 2П
П Itpllтepпii, свl,рзан с разходп - lllre: / Тежест: r 2П
Х IIсна - Те)кесг: 21

II.2.6) I tр()гIiозIrа cT<riiHocT
('l ()iiI l()c l . боз ]tп (е пклlо.tва ,I{лС: I]}rurrTa:

'Гitзlt по1ll,чt<а ttо2цсr(п на подIJовяване
()пI]саIIIlс па п одlt о в лванI]ята:

lL2.9) Ilrrq)olrпIarltlя отн(rсно ограяIlченпе за брол па l(анлrrлатltте, l(orlтo rце бъ,l(ат поI(анснIr'
{l'll,il'l|l,'ll IlIlp I l:l ()|,|.J)|1,1|t ltllоUсд\ I||I l

l0000 в |_] l]

Hct пtазtt обособеlп
II.2.7) Прол,l-,Ir(llтслност ца поръчката, рамковото споразуменrIе IlлIl дllнапlIIчна clIcTc]lla за п()t{l.пl(lt
П1юл].плrliTeппосr'l] пIссецп: _ илп Продължителl'ост в днп: 55
ItJI Il

(зс po,llltoBtt спорOJу;lенtIя tiлU аtlнопluч}ru cllcnle,rltI зal no'{yllKtl - про2нозttri обtllп ,.t tclccll_,tlcl,,lHo c,lIoil,I(rcrll Ja

I Ialla IIl la lla Iаi _ дд/п{пл/гггг
Il}I il даl,а:

лаП l{cx

(JчiкпаIl бl)оii I{андIiдатII:
II,III l Iре,цl!ItлеlI NllIнlIirlалеll броii: _ / МаксцNIален бI)оi] i 2

()бcrtllrBllrt KpIlTepIIIt за IIзбор на огранtI.tен броii ка]ll(IIдатп:

II.2.1о) ИЕфорлIацIIя относпо Dариантитс
,. ll|,,ILll| | |ll|(,NInHlt HllpItaнTII

II.2.12) Инd)орпtацпл отпоспо електроннц каталозлI
I(атaUIозIl ll,цlI ла l]клIо(ll]а-I елсI(троIlсIi I(а,гаJlоl

II.2. r:i) lIн(lrорiuацIlя относно средстIrа от Европеiiскrrл съюз
()бIILсс,.псна]а поръчка е l]ъв вр,Lзl{а с проек'п/trлtr програпrа, r|rинансlrран/а със средс'Rа о1.
liпропеiiскtlл сr,lсlз
lIлспr,ttrlltlкацllл па проектаj

даП lleK

II.2.t r) IItldrорпIацItя относно оцl(tIIIте
(Jпцllll
ОпIIсаI IlIc tl il oпllIlIITc:

да П неХ

lI. 2. 14) Допълп}lтелна rlнформац}lя:
Посо,l,оната прогнозна стойност на лоръчrата представляват х4аксLII\,1алнI,tя финансов
p_Acll/pc ос]I1гурен от възложителя. Предложенй цени (обша стойност), KoLITo надхЕърлят
прогнсзнат,а стойност по поръчката, це бъдат отстранявани като неоттrоЕарящи на
]lp едварrIт -длно обявените условия на Възложителя.

\|||| п-|: i]r sбrl .|сýl)c]-t]ý]ls]c]]]
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I,АздЕJI III: ПРАВfIА, икономичЕсI{.А, ФинАнсовА и тЕхничп,скА
I,IНФОРМАIIИЯ
III.1) I c.'lolrrlл:ra
III.r. r) Годност За упраrкнявапе на професпонаЛната дейност, включителнО tlзIIскваниЛ ri ,'rr ВРТ,ЗItа С
впltсRането в проФесионални или търтовски регистри
Сппсък п кратко опllсание на уа'Iовията:
_]авероно от участника копие на валиден лиценз за извършване на обществен ilpe*oз на,I].)9apI! tla територията на Република България на кандидата/ съг.пасно ,,:]аксн за
аFт.)L4сa]]..l.пнитэ превози" и ,,Наредба N!ЗЗ ст З.11.1999 г. за обществ-ан превоз I1a
]-]T]TцI]Ll],l ],t товари на терI,1торията на Реп:,/блика България" илl,.] заверенс от yLrccl,H,4Ka
копI,1е }{а валIlден лиценз на Общността за извъошване на междунар.Jден автох4обrlлен
прево J на товари,

III.r.4) Обеrстивrrи правила и цритерии за JлIастие
Спtlсr,к и кратко описание на правила и критерии:
За 1,чдglr,rr,чч,rе не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от зоП.iчаст]ll,Iк/ за когото са налице основание по чл, 54, ал. 1, т. 1-7 I,1 чл. 55, ал. 1,т. i оТ ЗОП, има право да представИ доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1,т, I, 2 и З от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неI.овата налецдност,въпрекil налrlчието на съответното основанrlе за отстраняване. Участн],]ците деклар1,1раттв"1- в ЕtДО].
не aе допуска пряко или косвено участие в настояцата поръчка на дружесrвата/
Fe,IrI]aTpljpaHI,] в юрисдикции с преференциален данъчен pe)кLlM и на свързанrlте с тя:/
лllца, включително и чрез гражданско друже ст во / консорцйум в което yчаства
ДРi/хессвО, регИстрrlрано в юрИсдикЦИя с преференциалец данъчен режиIл, освен прr1налrlчие на изключенията по смисъла на чл,З и чл. 5, т.З от ЗИФОДрюпдрклтдс.y.la|]TI]IIIпlTe декларират обстоятелствата в Част ]ТI, буква Г от ЕЕДОП

IIl. t.6) IIзrrскl,епI!I лспозltтll lI гаранIIrrrl 2

гаранцL]ята обезпечаваща йзпълнецието на договора е в размер на 4? от стоиността на
договора, който ще се сключи, без ДДС за всяка обособена позrlция. Представя се
I1ред]4 подписване на договор в една от следните форми, по избор на изпълн]rтеля:
парIlчна сума; оанkова гаранция/ застраховка. Когато гаранцrlята е под формата на
парична сума, тя следва да се внесе в касата на ,,БрrII(ел'' ЕДД или преведе побанкова сметка в лева:: IВдN: ВGl4UNСR]ООО152111gдбВ, BIc коД: UNcRBGS!', банка:

III.r. 2) III(()нопrrrческо lI <|llrHaHcoBo състоянltе
! Klltrt,e;r,,,' за подбоlr, както е указано в доkуNIентацl.tята за общес,r BellaTa пор,t,.I ка
ClII!c,bK Il кl)агl(о опlIсанIlе па критериите за падборi
I]a ]е j I ]j ilj jaEa т
IIзllсI(паllо lllIIнlIi'tluIttо/ни HtlBo/a: 2

III.1.з) Гехнически и професиоцalлпи възпtожпости
! Кlltt,t,ерпп за lодбор, както еуказано в документацията за обществената поръчка
Списък tt ltpaTK описанirена критерпите за подбор:
1. i/частниц],Iте да разполагат с минимално технологично обор:,/лване
,-кa]]ljlоатация) :

за обо.обена позицLIя NP 1: не по малко от 6/шест/ броя тсварни
,, l" 'рdп" r овdоов\4ёс гимо-1 MI .им, Il о.,
|]а обособена позIlция N! 2: Булдозер 25 т. t броЙI; валяк 1з т. -
'i.] |,a],)r]._)бена по:зрIция N' 4: Б}zлдозер д2 а . - .L 5plci,_; грейдег, 1l т.

.,Професианална отговорност'',

(работецо и в

автомобила'тип

1брой
- 1 брой; Валяк

iЗ .г. - 1 броLf
2.iча.]т!]IJкъТ да 11ритежаваме валидна застраховка
].,,l,d ,но ч-,i. ] ] or З\Т,

IIзtlскваrIо пл ttнпмално/ни ниtsо/а: 2

1. HaJIгl,jL]eTo на оборудването, което ще се използва при изпълненLlе на пс]ръчката се
декларrlра в ЕЕДОП. в ЕЕдоП се посочва и основанието за ползване: собственl4 илi1
капацrlтет на други субекти (капацитет на трето лице или подI4зп-ьлнит ел )

Доказателства за наличие на оборудването, чрез които се доказва ,lнфорIйа цrlя т а,
посочена в ЕЕДОП, участнIrкът представя декларация по образец.
2. Съответствието с критерия за подбор по т.2 се доказва с декларrIране на
обстояте.пствата в ЕЕДОП и се посочва лубличен регt4стър| в който се съд.ьр)rат
де KJl apLlpaнrr т е данни, За доказване на информацията, посочена в ЕЕДОГ1, },частн]lкътлсlавя :raBepeнo копие на документа

III.1.5) IIrrфорDtаr(lIя относно запазснrt поръчкII 2

!IIolrr"tlcaTл е заllазсна за защlIтени предпрltятl.я и иконоl\,IическI] olIePaTop]l. lIaco(IeIlи K,i)]!I соцIIaшIIа Il
tlpodrectroltrutHa ltIJl,еграцItя Ila лица с увреждаllия плл лпца в HepaBH,lcToiiHo пollo)lieHlle
llзIlьIIнсItl!е,г() rIа поI)l,чката е oгl]al{ltLleIio в

\ l ll l п]-!]ln]r ýn]l-]ol]c ý.l] Il)]3] l3]ё]]]
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,р.чо.ldг, ! ,aL ов; о

гаранцIlя, оt]езпечаваци изпълнението на договора, са съгласно документацията за
\/частl,]е.

IIl.r.8) ПРаВНа фОРltа9 l(ОятО трябВа ла придобие гр]пIата от llltопопlичесI(и операторII, на която се
Dъзлага поръчI(ата 2
jlt] ,]е Ilзtlсква създаване на юридическо лице, коI.атс :/llаl]тн],.]I.ът, .]прелепен за
lI.]п'L,JIIl],]тел ,а обединение на физически ,1/или юрfIлически лица. Доr,a]воръr за
ооцa(]тЕена поръчка се сключва след катО изпълнителяТ представИ На ЕЪ-].Тl cЯI,I т ел я
:заверено колЙе от удостоверенйе за данъчна регистрация и за регис,l.рация по БУ,пСтАт
на създаденото обединение. Ако обединението се състои от qуждестранн,4 физически
I1/rl.пiI ]оридI]Iчески лица, те представят еквивалентен докуI4ент 

"a рaо"сrрЬшrо, о,
дърх.авата в която са установени
IlI.2 J'(!lолIrл RъD

I[I.2.2) }'с",IоRrrл за rrзпълненrtе на поръчIlатаi

III.1.7) Основпп фцпапсови условия 1,1 начияи па плащаце и/Irли позоЕаване па разпоредбI!те, които
гll чрел(дат
цените в оф,^ртата на участника да са без Ддс и да включват вс]iiчки възможни раlзхсди
ila ]/]!rпъ,цr{ителя по изпълцението на псръчката. Цените трябва да бъдат тв,ьрл1.1 J4

необвързанИ с каквитО и да е условИя, кредитнИ и платежнri средства, форrии на
п.пацане L] ],аранции, освен изрично упоменатите в Док]ументацrjята. Разплапlането ще се
г]|зв,ьрпlва по г]анков път, до 45 (четиридесет т4 пет) дни след представяне на (jпедilrlте
док"vл,lентrl от ,]зпълнителя: Обобцаващ протокол за извърlUенrIте през aъответнrlя
[4есечеl] период превоЗи/ съдърхаЩ информациЯ по товарителни!Jиl пътнчl лI4стове ,I
l{aHTapHrI бёлехкй за доставените по местоназначение количества товариr подписац от
двеlе странr,i; И]дадените през месеца пъани лиaaаи и т ов apllт елнI]ци с подписите на
зi1.1цаT а, KoI-]To са гtриели товарИте по местона:значениетО их4,, Оригrlt]ална фdк! ура lа
JlълтlJI.лата cTor'lнocT. Срокът за плацане запоqва да те!]е от датата на посJ]елн.J
пL]ед(-таве}]ият документ.

III.2.1) llнфор}Iаlцltя относно определсна професrrл (само за поръчrtrr за г<lпl-гrл)
! I Iзlrь пllсlltlс-t,о rtа пор,ьчката е оIраllлчено до опре,,tеJIсна проdlеспя

I [озоI]лl\пIla Ila

РАЗДЕJI lV: ПРОЩЕЩУРА

TlI.2.:J) lIнФорпIаl(tIл относно персонала, Kot'tTo отговарл за II:tпт,лЕенIlето на пор.rrчrlата
!liit,цr,,ur;cllllc за посоLlванс на 1lNleBaтa lI проq)есltонtrпп]I],е квалtк]rlt кацIt tr на пеl)соIiit,па, Koiito о,ггttвitlлt ;ra

IIзII l,пIlстlIIсIо tla II

П-.1) Оп ttca }lIIe

I\'. r.r) Ilrrл lrроцедllrа
!OTlrlltlTa пlltrllслчра
!Oгpatltt.lellir rlроцедура
ППроцслr ра на логоRаряне с предварптеJIна покана за \,частпе в състезлтеJIна Ilроцсд\ ра
!С t,с,I,еза,гелеlt дtrалог
! lIa1l,t l rьорс,гпо за ]IIloBailпIl
Х I I} б,пltч lto съсlтезапItе

Iv.l.:l) IIIIфорпlацtlя отяосно paпtKoBo споразJ:менIlе илп динамrlчна cttcтcпta за
!'l'лзп обшlес,гпсна порr,чка обхвапlа сключванеl,о на рапlкоl]о спораir},п{еIIле

!PaltKoBcl сtlоразупIенlrе с едпп оператор
!I'airtпoBcl споразJ]NIенпе с няколко оператора

Прс/ll]IlлеII п,taKcltпla,rett броii lчас1,}ll]цt1 в раNlкоl]ото споl)llз_\ N]ениеi 2

!'l'азtr обltlес,гвепа I|оръчка обхваUltl с,ьirлarваtlето на лltLlапIп(Iва ctlcTelta за Ilоt{\,пкtl

покJ,пl(rl

lI lIап] I!LIliaTa cllcтc]\ta за п{оже ла
I] спr чаii rrit Pn\IKoBlt спораз],пIеlrrtя - обосttоваване на срока, чllя,lО продължl !те ц ност Ilплвпшаl!а че1IlрtI гo/IltlIII:

l\I.r.4) lIяdхц)пlаl(llл oтHoclto наtuаляване па брол на реlrrецrIлта IIJI!t офертltтс по вl)епtе на
/l()I,()l!арлrlст() llлlI на лtrалога
ПlIРlltаГilttе lIa IlОСтilпr]а процед)'ра за постепенно напIаляваве па броя на обс.Lя{ланII].е рсtIIснIIя tI]llI на

, IllI,,|{:Il,)||,|! |{, i,(llсlrгIl

IV. I. 6) IIII4х)рOlацlIя oтltocнo елеr{тропнил търг
!lЦ.,',, lrзrr,, l,{|{;l ол.ктl)пнеll гьр-

,/[,,t t't, rl t tr,', ttt;l ll t tlIlt;pпlll цlt я oTttocrro глрктl,оtt r rr rq T.l llг:
Iv.l.tt) trIнd,оршацил относяо Сп,оразJ,менцýjто за дъLrliаl!нtI порпчкrI (GIrЛ)

\ I IT li,]lr,l s^r ]L,,! х,,.] ]l]]KllR]. rr



рАз VI: ОПЪЛНИТЕJIIIА ИНФОРМАЦИЯ
\/l.r) IIIl()орtrIаlциr. отпосно периоличното възлагане
'lilBa пре2lсrаtlллва перIlодпчпо поRтаряпlа се порыlка
IIрогнозttlt срокове За п\'блпкJ,ването ва следващIJ обявлеппя: 2

()br]l ]lllll i\ITl)li!ll.\ T.1)\l\ I\ lll||\( l\I]'i]ц\ п-)

даП нсВ

l \'.2
IV.z. r) ПрелrrIrtна п,t,блrrкацrrя относпо тазrr процелtра 2

IIо,ur:р ва обявrtенlrето в ОВ tla ЕС: ПППП/S ПtJП-ППППLJП
IIoi\leI) IIа обяl!JIеIlllето п POlI:[][][][][][][]

lel1lle ln ]1p()4jlu1o tLo KtpttlBarш)
l\i.z.:) Clr<rrr за полlчаване на офертrr rtлrr на заяl}лспrrя за 1,частrIе
/lага оa),l1.2о17ll/:l/]Iпl/l гr'f МгстlIп nl)l.trlo, rr1

l\r.2.3) ПlrогтrоЗна лаt,а на rlзпрап(ане на поr(анll за търг IIлtt за 1аlас,гIrс на lrзбраIrlr],е I(андIrдатIl Ll
_ /L,Il/i\IlI/ггIl,

I\'.2,.}) l'J!IrlцIr, lta ri()lIT() пtогат да бъдат подаденrr trфсртrrте rrлrI заяRJrсrrrIлта :rа \частllе t

liскlr lPl.лrl,trcKtl П'Dlrсltскrt
l lCltorratltKlt !Х bllBttTcKtt
андскIt !Слопеltскlt !Чеutкlll !Унгаlrr,кл llllвелскlr

I\'.2.6) ПllirпIrirlалсн cpoIi, црез KoiiTo офсреrrтr,т е обвързан от офертата
( )dlcp,I,1l гit ,r,llлбпа 

,l1a бr,ле'лrultчlна до: 

- 

дл/[]NI/гп.г

Ilepтltтa)
Iv.2.7) J'c.,IoBrIл за отварлне на офертrтте
/laTa: о7 rr.zоr7дд/мшt/гiгг Mec,l,ilo Dpe[rei ro:oo
Място: "Брrtкел" EAfl, гр, Ьлъбово, Извън града, адлrпнистратпвна сграда, заседателпа i]ала на Вьзлоя{lIтеJIя.
I,IнфорпlаIUtл отяосно \.пълномощеtlпте лица и процедурата llа отваряне:
На Пi'Г]ПrIЧНО ЗаСеДаНJ4е прИ отваряне на сфертите могат ла пр!l.j-ьстват nulaunr"r,.,,.a u,r,r,
:.;чarстнJ.Iцllте в процедурата или ае:<ни упълномощени представ],1телиl !{акто и
Ilрел( тавtlтелj4 I.1a средствата за масово осведомяване.

\'Т.2) IlrI(|t(r|)лIarr(lIrI отцосно елсl(троIlIrот() възлаганс
f]]IJ(c сс ttllt t ,lilr а c,ilcli,|.po,1пo пор bLIBaI]e

! JIlс сс tr:зrrtlп;lBa c,ll(,Iil potII]o (l)aKl\ pltl)aIIc
Illc со tlIlrlcrla c.ll нло заплащаItе

\Ц.3) Д(rпълrrrшелна lIнфорDlация: 2

L],_]J]чt ]I рalценt]я, съобщения 'I разясненrlя към настояцата процелi!.ра Lr{e бъдат
гl], [.Jll1K.rBaltII в профl{ла на купувача| в електронната преписка на настояшата
,-)оЩ,б.]твена поръчка. Решенията за приключване на процедурата се ]4зпращат почл.4З, а-п.2 от зоП. Когато решението це е получен.J от участнrlка по ]]яко],] отначiIцI]те/ посочен в чл.4З, ал.2, възложителят публикува съобIцение до него в
проф1.1-па на купуЕача. Решението се смята за връчено от датата на публl,iкуване
L'ъсL)ше l{]4е т о _

рела ца

YI rr по об;калваrrе

Факс:
+з5 9 2980]зl

l laIl NlспоI]апlIс|

l Irlttп.llcl;lI a;11let,:

Odrl rцпалttо паrIменование:
кQл,1I1(]IIя за -rацита на конкуренцията
IIott(eHcKll a/lpec:
ij:.,J]. L]II-a)tl]a N'

I'pal(:
aофI Lc

Поuденски код:
1000
Те,llефон:
+з5 9 29вв40]0

Dлекrllоrrпа rtotLta:
,-pгar_lrninGсрс. bg
lIli I(,pIIcl а/(рсс (UI{L)i
llt t I) : ,/ / чi!rlл7 . cpL- . bg

l,:ltr! I(()rrTo отго

\ lI ];.-lr; s^;]]r !.ý,с] ]l]]ý lý]c]r]

Д1,1)rкаваi
вс



'Гслсфон:

Iiлектротtна ttotlla: Флкс:

IIптеlrlrсr, ilдllсс (URL):

trrI.4.з) ПолаRапе на,калб
Точна rtнс|lорпtацtlя относЕо краен срок/крайни срокове за подаванс на жirпбtt:
ljъглаi]IJо правllлата на гл. 2f от ЗОП (чл. i96 rt следвапrrlте от _]a]п)

\r[.4.4) С.ar};riба) от riоято п'Io;rie да бЪДе полl.rена rrпфоlriuацrtrl (r,r.Il()c11(, подаltаIlет() на ?l(албlr 2

О(lllцltалltо Ita[lпleHoBaHIte:
Б1ll11_- 11 рд1
IJощенскп алрес:
j ].i вън I.pa ла
Граl(:
1',ь-пъб.-'во

Пощенскrr код:
6r]Е0

f{,bplltaBa:
]jG

Телефон:
+з5 9 41862з9з

l)leK,l,poHHa пош(а:
]lL;j I ket!aI]Iike1 bg. соm

Факс:
+з5 9 41в62з9з

lIrl,ге|)нст адрес (URL):
il L tp: / /Lr!.lw. bri ke l-bg. соm

\Т.5) l[aTa на rrlrпрatпtrане па настоrIщото обяRление
lLnrlr: :5. t,,,:,r r t- дл/T l rl/ гггг

\]llI ]]r.]h(tr Sб]| |цое.l!.]_|t)]ý] 3]с]]]

(JbrB]IElllll ] \ lк)Ръlll\ \ K()\l\ll\ lllll\(jl\гjJlпеl|ц])

I],ьз,|lilгащriлт оргап/възложптелят носп отговорlIост за гараI I IllpaHe tlit сIlазl]ане на заltогlодателс,t l]oTo на
Европеtiския с,ьюз ll на всIttlки прltложпNlл ijaкoнIt.

| моля, повторете, колкото пъти е необходимо

' в приложимите случаи. ако тази информация е известна
ro може да бъде присъдена значимост вместо тежест
2' Molke да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий Jа вьзлагане,

тежестта не се използва


