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lt]L\,л(пеl! ядl

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

е rпаil: pкlaop.Dg , аоD@аор,Ьа
интернет адрес| htto://WWW,aoD,bo

рЕ,шЕниL зА откривАнЕ tLA процЕд}?А
!Проекr,на решенttе

ffi I'сrшсtlлс за пl,блпкувапе
I,IFI на

рсгrrсц)аrlrrонцата Форllrа от ССИ

I)cIIIc.t

Ic l ttll teD:

tt

ово

ин<Dо

,Jсл<rво7lна rrнф<rрпlаrцrrя
I Iii|) гIlrLа lIa н,Lзло;кrt,t,еltя:
оо758
П cr.lte,ll el

t t

te:

Изхо/]яцl ноп{ер: 9to от дaTatzfo7fzot7
I(oNIet]Tap tla възJIожителя

:

i{Ba.п]Id,]]Kar1],IoHHa l]LIcTeMa с предмет
г,_-,1,

.

ш!

кс

\L / 2а\1

,, Доставка

на гуL4ени трансгlор.l.ни ленlги

(гтл)"

РАatДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕJI

I.1 )

IIaltlrerloBaHrle

()4)l t l1IIалlIо
F]l)I Ir

.]-

rI

НацttоналеЕ регllс],рацlIонея нопrерi

l]аIIменованиеi

12з526д94

iaДД

IIoIIleltcKл адрес:
J.]:]

bI] г,рада

код NIITS:

вGз44

Кр а сlIмира

Те;tефогt:
04:]
62з9з

8

Димlатрова

Елекl,роlIIlа поща:

0418 62з9з

паr:ke1_(зlrr.i ke L-Ьg. соm
lIн,гернет адрес/lI
Основсн адрес (URL)i
lr l1_p : //Tlwrt.brike1 bg.Com
1r'rlpec гtа ttрос!trла на купувача (URL):

us/Ьuуеr profi.Le/qualificat_ioгl-systems/l7Зпа guпепi transportni-lenti gtL ref kS l1 201l g

Lr,_]_I.:1,/i,,,lr!r.brlkel-bg.con/bglabout

r]r_lst:allka

I.2) Illtll ца вT,3ло;rilrтеля
(

lttltt,l, ltBa се

t),t,

lt\,блltчеlt вl,зllоlttltтел)
tl]III дрчг дърr{авсн oplaн.

!1\'Itllrllcrepc,rBo

l)егIIопал1]lI ]lлtI nIecTIIIJ

пIi-пI()(lII],е.пI]о,гехII1l
l l olt pai],7l(r цс}l l l я

!

I

Ial ll

t

о

па-п

на агснt1l

t

я/слrтtба

РеI]tоtIалеIi IIлII Nlестен орIаII
РегlIоtIалIlа lUlll пIестна

!

fIубл rrч ноп paBr;a орIаI tIlзацIIrI

! Европеiiска

t I t r

с гlt,r,r.r

цlя /aTelt

r1ll п

Irлп NIся{д! rIародна

П/Iрr

I.:l) OcrroBIra леiiп<rст
(

tloIt,t,пtlit сс tl г II\,бlltl.tсн въз-,Iоlкитс,п)

П()6rItсс I,Berllr

r c-,ll t,tt

!Оrб1llrна
lIKoHoпl llческlI ll фипаltсовtr дейностtr

! Настаня

ванс/;t<tlл пtttl Io ст])оIlте-пс,г]]о Il
п к},лryра

!Соцttална закрltлir

!Отдпх, Kr.llrl pa tI l]сропзповедitпIIе
!Образованrrс
ПДр}r,а деiillос,l,:

L4) OcHtlBHa лсiiяtlст

(тlогtr,лпа сс от ccttTctpcH в,ьз,поrкптел)
ll топлrlтtпа еttергrtя
l)r с

!Газ

1loщcHcKtt i c,,lr гll
ЕксплоатацIIя tIit

обпас,г

ilecl,a за

<l1]lIlx

Ptl|ILIпll

I]о,Ilоснабдяпано

]

\ () т крjпl

\llг

IT\ llр()ltгл\ г \ lяегс,

я 6)

деIIностi

Рr\llЩЕЛ II: ОТItРИВАНЕ
!()lKlltlBall процсд\ ра
!за в t,lзlraгilttc lta обrrlествсlrа порr,чка
!зl {,t;-,tKl.tllatle l]a paNIKoI]o cIIopaз\,i\JeIlлe
!за сr.злапппе на дliнаNIпчна спсте[Iа за пок\lпкlI
!KtrHttvpc за проскт

ffi С,ьзrlавалl t<вiutltфrtttацttонItа cttcTeпla
lIоръч]iаl,а с в сlбllастптс отбрана п сиryряост
II. t

лаП нсХ

lJ:t

(rrorrb-,rBa се ог lt_t бJIl1tlеII възпо)кllтел)
() гKlltt,t,a ttрочсдtl
ра

!
!
!
!
!

Огlrаllttчеttа проtlелl.ра

Ст,сlтсl;itтслrlа проItсд\,ра с лоrовлряIIе
('Lc r сзаr c,,Iert 71ла.rtог
IIар r rrbollc,r,Bo за lIIlоDаIцtи

!,.IIotrlBtrpяtte без tl ре,,U]арпl еJlllo обявяваце
! I(or rKr 1lс зп ttроекг
! IIr,б.,tttч llo сr,стезаllttе
П IIllлко i(огова]lлltе
(попr,-,тва сс от ceKTopell възложител)
П(),t кlrл,га тrроцсдr ра
!Ограtt It.leпa пllоцедчlrа
!l(clr оварлllе с rIрелварl]телЕа покана за участпе

!Cbcr

!llapl

езаr,е-ltеlt лtIzшоr

rlbopcr во за I]tIоRациIt

!rЦ<lrrlваllя Ite без предварителна покана за гlacTLIe

!I(llrltrr

!Пr

рс зп пllоект

б.,Ittчпо състезанttе

ПfItlяко ,ltоговаряне

(за в,ьзлагане ва обществена поръчка в областrtте отбрана и сицрност)

!Ограrтпчена проllелура
П./l.,..,*,rl,",,с

с,

пrблtlкr BilHe

H;t

!Cbcr езаl,е,ltеtI 11ll;LlloI,
fl/lогtlпяllяtlе беэ пl,блпкr.ваrtе

облвленltе зп поръчк;r
на обяI]Jlение за поръчка

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публлr.rен възлоiкптел)

от ЗОП
z, т, r, б. [.,,] от 3ОП
ПLIJI. 7з. аJI. 2, r, 2 от ЗОП
!1I-п. t3, ал, 1"г 7 Rъв вр, с .Lп, б от ЗОП
!tLп.79. ал t, T. [ ,l от ЗОП
!ti,п, 13. a.Ir. 1, т. 11 във вр, с a,r, В от ЗОll
ПЧл, 13. а,п. r, т, rz от ЗОП
!tIл, r3::, ал. 1 Fъв вр. с чл, 79, fuп, r, т. [.,,] от ЗОII
132. ал. 1. т. Г.,.l от ЗоП

ПЧл.

7з, ал.

!Чл.7з,

1

аrп.

(rrrrTrr,-lrl:l сс от ccrtтOpeH

ПlI_,L lз2

ПLlл
!Чл
! ({л.
!Чл,

о,г

ЗОII

възложlIтел)

l3. ал, 1, т, 7 във вр, с ал. б от ЗОП
rз8, arl, r, т. [,,, jот ЗОП
rз8. ал. 1 i]ъв вр, с чл, 79, ап, l, т. [,..] от ЗОП
l3. ал, r, т, tr във вр, с ал, 8 от ЗОП
ПLIJI. 1В. iul. 1, т. 12 от ЗОII
П(Iл. 132, irJl. 1,,г. Г..,l от ЗОII
!Чrr, r3z, tr,r. 1 вl,в вр. с аIл, 79, .rJ,l, r, т, [,.,] от ЗОlI
8Чл, 141, fuп, 1 от ЗОl1

ЗоlI
(попълва сс пlr1l въ3лагане на обIцественrr поръчки в областитс отбрана
r{л, 142. ал. 4 lr]rr BD, с чл, 142, ал,

!Чл,

ПЧл,

чл,

\

Iltl

lбо от ЗОlI

16:], ал, r от

ЗОП

164. ал. r. т. Г.,.l от

l:Il]]]S(lr.l]_]]!.c_я

lc]_365bO7ac,]bad

3оП

1

и чл, 141. &п.

1

от

rr

сrrцlrност)

РгТТlI|llJlг ]\()I1,1']lJI\lll] ]\ Jl|()lll_.ll\ г \ 1|il,.,

л.l

РАl]ДЕЛ fV: ПОРЪЧКА
Iv.1) НаIrtrrецовапие

,, До.тавка на гумеци транспортни ленти (ГТЛ)"

реф.

N'

КС

11,/2017

Iv.2) Обсliт на поlrъчката
!(l,t,poltтc лс,гво
fi,iJос,l,апt<lt

ПУс,r,"гrr

I\r,з) Описанrtе на предп!ета яа поръчката (естество и количество на стролlтелнtt работи, доставrоr
,tлII J,Фl)T!r или l,KaaBaHe на потребности и rrзисквания)
Когато осгlовният предмет сьдъря{а допълнителни предNrети, те трябва да бъ,]1ат описани ц-.к,

IIред!"lет на квалификационната система за подбор на стопански aya]eKTI.,] е доставка
]]а гуi,4енr! транспортни лентLI (ГТЛ), необходими за правилната 14 норJ,4апLiа работа на
в ,,Брикел" ЕАД. Прот'нозните обеI.rLI на д.)став]{Llте|
прQlIзводствените
съоръжения
в pal,rЕr{Te на настояцlата
пI)едl,rет Еа общественI4те поръчк1,1/ които це се реализират
в поканите за предстаЕяне ца оферти эа
Iia] Lц9 a-.,ьдат посочвани от възлокителя
9(:як.]

конкретна

поръчка.

I\I.4) ОбIцсствената
сDела

Възложителя

си

запазва

правото

да

], да изключва TaKrIBa от спецификациtIте.

Hol.,ieHK.rlaTypи, както

поръчl(а

съдъртiа

IIзIIсквацllя,

с8ър:Jанll с опазване

вклюt]ва

нови

Да П Не Х

на околяата

Kprrтclrrlrпe, сRър3ан1I с опа3Еапе яа околната срела прIlсъстват в: (молл, посочсте броl'r)
,l

схнIlIIсскпта спеIlпфпкаrцtя

tipltr срlltггс за lrоllбор
IlзIIcIillal tlIя,l,а прп IIзп,lrлвепIIс на догоRора (KJlaJ зtt в IIроекта на общlI
/Iогоl]оl)tl II \ слояlIя)

l\r.5) IIIl{)орлtацпя относяо средства от ЕвропеiiскIlя сыоз

()бIlк.сl lrellal,a поръ(Iка е във връзка с проскт п/плп програlrlа, d)Illlatlcлpaв/a със средс1]]а
ctlpottciicKtt t,c, (lolr/1ol}e л IIрограпIl]
Il/lctI l lt(l)ItKaIlIlrl lla IIроектаi

IIастолIIIата поръчка с разделена па обособени

Мо,гrtвlt за

l

Ie

позlrцtrп

l1,1,зi\Iожнос,l1а за раз;lеляне на поръчката па обособени позпцлlп (когато е

Пред1.4ет }la кБалификационната

jl

]_

|о

,

брой

)

(

бро ji

)

(броli
( брой

поIiа.]пlспllтс зil оllепка на oq]ep-llt,te

Iv.6) Разлеляне на обособени позиции

(

от

вtспючваДДС:

СпlIс1,I( lIa остitнaLппте

процедурu

с

Да П Не В

което не

Iv.7) ПрогIiозпа стоI"tпост па поръчI(ата
Ba-,It l il:
ClliitlocT. бсз да сс вr<лючва ллС:
900000
пDоцедlтrl:
Пi.tl) ПDедметът на поръчката се въ3лага с няколко отделни
Обrца cTtrr"rH<rcT на поръчI(ата) част от която се въ3лага с цастол!I(ата процелvра:
Стоiiнос,г, без да сс

)

/fa П Не Х

прtlложппlо):

система е достав]{а на еди!1 вrlд стока/
) оaо об-н l ло ]rJи,/.

)

IJа,пчтаl

в(jг]

да

П

rlc xI

BGi.l

кратко оп1,1санitе на технIIя предNlе,гj

РА3flЕЛV: МОТИВИ
\'. t ) П.l()'r,rrl}lr

:rat

Ir:tбора на проl(ед}рar (когато с прlr,,IоrriIlrlо)

(I{I)a]Iio ()пIIсаl]IIс IIil q)aKl]rLIc(I(I1Tc об(тоятелства. KoJlтo об),с,пilвя,l lIi]борп lia сьоIl]сгIIа,га пllсrllс7lrllа)

\'.2) JIlIrla. l{о lioIlтo сс rIзпраlllа поканата за JaracTIIc в проrIсд]рar 1rai л()гоRарлнс бсз прс;lварrrтслно
tlбrrlr-,rcrIrrc, логоRарrlrlе беlr прслварrrтс,r}Iа пolialta за \,rIacTIIo! логоI!аl)яtrс без rrl б;IItrt1,1larre lla
ttбrrrrлсrrrrс:tа п(rрт,чI(il! прлI(о договарлне (Iiогато е прIrлоrilrпlо)

\]lll

]l]]1-!l) r ] ] ]lr..sl|t,Niilr]i.

blL

\/.:l) Настоя!цата проr(едц)а е сRързаrlа с прелходна процедJ,Irа за възлагане па обпIествсна
порыIка llлlI lioHl{n)c за проеltт! която е (когато е прrrложипtо):
l al..l-_iTa с решенL]е I,1!
lIJ iirI lJl,,гall;
в РегrIaтъра

на

от дата
общественI,]те

дд/L4],r//f 1'гI.

поръчкLI

llсд

1,7Hl,]KaJ]eH

|]'

\'.4) ,/I<rlt,b.,llrrrTcлrraTa д<rставrtа/повторната уо.r}та lIлrI строtlтелство е (liога'г<r е rrprI.1roirirrllo)
(]l oiiIlo(1,. бсз

ла се пк,,rкгtва ДДС:

oбяIr.n0IllIero за опопсстлl]ilнс oTI(pltBaIicI,o на IlpoIlell) ра
lIol,,;1llil l;] зl1

lI:lс,гIIр

\

I'АЗ/ Ili/I \rII:

ДоПЪЛниТЕЛtIд инФО

\lII.r) /lопъ-цнrrтслна rrнфорпrацltя (когато

\i[I.2) оDгаIr.

е прItлоrrirlпrо)

отговаDя за пDоцед\,Dllте по об (алDапе

I(or"lтo

o(|)IlI(lIa,цTIo IIаllпIенованпе

l, ,1,]il:Ii!I ra зацiIта

на конкуренцията

lialllI()iIa ]lcH ttilctt ltrrllltlcittlIlctHeu NO (!i,IIIt)
JIоlцеIIскIl адрес
a]irп. l]],t т ol! а

|l,

l'рал
Co4,rIя
Телефон

02

Л]ц)ес за елек]роI]па поtllа
срll.:.1rп, rr Q с:рr: . bq

lIllTcplrcT

ht_tг:

а,,1рес
/ /ir_brlr.

с2

(URL):

.рс

.

98Е,]070

Факс

9807з15

I]q

\rlI.:]) ПодаRанс на ясалби

1'очtlа ttttфорпtацlrя относно краен срок/краiiни срокове за подаваЕе rra жалбrt:

на гл. 2J от Зоп (чл. 196 и следваците от

._]ъl-.п;,]но правI,]лата

\rIl1.1)'tprtтe rlilteHa: (Полпuс)
я L]i

,:t,lIj Г:аЕJir)в

JlавлоБ

\iIII.2) Длъrriпостi
,г,,IIJIjтелен

]lr

lге

r,]

т

ор

l]оП)

в.]

t.l

