
oBrB.iIEHtIEl.\ ВъзliожЕFIл пОРl,Чк\ ко\l}нлIlFlIl \'('.Il\гll 1Jelr(l я 7)

йа rc ъGgrПрrrцrlrка rtъ:чr Офrrrlrrален BecTHrtri па ЕвропеI"rсIiпя сыоз

IIII(DорпIаltия I] olIJlaiilI ()оl)пtiпяl)lI: httD: / /silrlapimllltlQl]д.c]]

оБявлЕ,нLItr зА възлоя(DнА пор,ьчкА комунллнII усл-чI,[I
Рсз},лтатп от пр(rI(ел\.lrата 3а Rа,3лагане на обIt(ествеtIа поl)ьчl(il

ДrtреriтIrпа 2о14 l25lEC l ЗОП
! l Iptlcr;r Iia обrlвJ!еtlле

ffi ( )бlrrl,rcrIlrc за llr б,пItк_t.llаltе

АЗДЕЛ I IJЪЗЛОЖИТЕJI
I.1) EIaIrlIeпoDaHtIe tt алрссll 1 (моля, псrсочете llcllчKlt възJ,Iоrlillтслll, Kollтo отговарят 3а проrцелlрат:t)
()(DпцпaLпно наIlпIенование:
ВрrlRел ЕЛДi

F[ацlrопплсrl IlerlrcTpatlrtclltert ttoпtep: 2

1 ',) 'l\2 (,4 9'l
ПоцlенскLt алрес:
I/I:э 9ън т реда
Грал:
1'ъ_ц ьбово

код NUTS:
вGз4 4

Поп(епскп код:
62в0

,/I1,])I(aBir:

Лпце за контакт:
lipaaI]l.al.Ipa ДLlми тров а

Телефоrt:
+з59 4] 862з9.]

I]лектровна поща:
п]eIket Lt]:rr j kel-bg.com

Факс:
+з5 9 41862з9з

[1tlтсряеr,адрес/lt
()сновсн адрес (URL):
l]t l Е]: / r/r.]I,!1r. 5rlke}-bq. соrп
фtllёс на пlrоrlrп,па rrа куп],вдча (URL):
Il1 LI,:,'/brrkel-bg.соm/lэg,/аЬоut us/Iэuye:: pJ:of if е/рrосе.]цrеs/1]-П-d()slа.:|,а-па-
LaLl :ie,,.ra hidratna.lаr za nuZhclite-na-b]. Lkei-ead-ref-i200]-201 jq

I.2) Съв]lестпо възлагапс
! IIоръ.ttrата обхваuIа съвп,lестttо в,ьзJIагане

В c-lr1.1aii на съвхlестно RъзлаIане, обхваrцащо разJIичlIи държавп - прIIло}кlIiuото нацllо}Iално закоllодателстRо в
ссРера,га lta общественtiте поръчк}li

I.6) OcHorrrra деiiпост
! Пllоltзполство, препос и разпределенпе на газ li !)КелезопътнrI усл,чгrt

гoIlJtпIlIla еI]е])гпя

ff li,,te ктр tIчсоtа енергпя ! Грааск rl жел сзопъ,гн t l, Tlta шl ва iiH rr, троJIеilбусни Itл Il
автобуснtt r слl гtt

!flобrrв rra r,аз tL,tIt нефт ! Пр1.1стагt ttщн tt дейttостIt
![lроrчваrlе п лобцв ца въглцtца цлll други твърди !ЛeTtlttltltt леiiltостtt

rпl)Ilгп

! Itола !,Щруга деiiносr:
П Псlrr]енски r,слчги

РАЗДЕЛ II: ПРЕЩМЕТ
.1) (')б\|tllт н, (rб trKa

II.1.1) Наименовацие:
,,Доставка на калцI4ева хидратна вар за нуждите на ,,Бр!,rкел" L'АД"
l'еФсрентсн HoпIcD: 2 72ааЗ / 2а7l т .

II.1.2) ocrioBeн СРvкод: 4 4 92I21o
llопълнltтелсн СРV код: 1 2

II.1.:J) lltl/t tl:l порт,чка
fl(iгporlгt,lrcтBo хлоставкtr ПУслчгtt
II.1.4) Kpaтt(o описание:
Пред1,1етът на обществена поръчка е ,,Доставка на калциева х],1дратна вар за нуждите
на ,,БрLlкел" ЕАД" с технически х ара кт ерисlикr1| посочени в технrJческата
спецификация, неразделна част от документацrlята.
II.r.6) IIнфорDIацrrл относяо обособенttте позllt(иlt
IIастолIIlа,га порl,.lка е ра3лелеilа I]a обособенп позпцtrп да П IIexI
l l. t.7) Обпца cToiirrocT на обrr(сстRената поръчl<а (без ла се BroTro.rBa ДДС)
a('z,a,tttcltrt ltl cllIe drt ttуб,t ttlr усс tlle ДqГ1 НеГ1)
С гoiittocT:

,rll) l_,l, l l ], i.),,l,]g(ljL' lц

\l||| 1l,!r.]!| ]-ll lýrr-iln].l.\ll(,,nil)l



llлII [Iaii-HпcKa

l||111|\ l/lil lLLlllU 1!С С/СО

cc,l t!e t llt

oq)cl)1il:

I(oI]To (а l]:]e гlI предпIlд
l]ал\,гл| BGl,]
(зо дlп,лlкосtl сllоразlJJrcнuя - обlI{а .\Io ltcl1.1torHo c,,Ioil носпr Jа i{япа Dld llроdъл]/atlDlеlI l{ocD?J
(зо dtiно,rltlчнti cilc,)le,lIu за покgiпкu сл?оliносп1 на поръt!]{опlа/lоllе, кояпlо/кошllо не е/са вl{лlо|lена/Ll б lцeatltll|l1{
об лвл е l ц в за възл(lаапе,lo поръчкti)
(зtl llopl,,oclL. бо,зttронtt llc pc,l1Kosrl сllоразу,\lеllllя: ско l]1оба се tiзtlcкBal - c],l1oLпlocDl но llоръ|окIпlа/lпllе,

Hl обявllепuя за възлQ?01lе llcl

РАЗДЕJI IV: ПРОЦЕДУРА
l \I, r опIIсапIIс

Iv.l,з) LIнфорпtацtlя относцо рамково споразумение 1lлlI динаDtичпа систепlа за покупкrl
iti]Il

РАЗДЕJI II: Описание / Обособена позиция
l I.2) Оп llca Hl le

II.2.1) IIarl!reIIoDaHIre:
Обособсна позlIцlIя NQ: 2

a)сноDеп cPV Kol{i l
Допr,лrlrгl елен СРV Ko/l: 1 2

II.2.2) Допълпптелнп СРv кодове 2

дд9272Iа

II.2.з) Млсто ца цзпъltпение
()сновно Nlясто на Ilзпълнение:
DDP база на Възложителя /Инкотермс 2010/, находяща се в обл. Стара Загора, обIц.
Гъ.пъбсво, гр. Гълъбово, Извън града.
код NU'I'S:1 ВGз44

II.2.4) Опltсапие яа обществената поръчка:
(есгество tl количество на строптелни работи, доставки или услуги или ука3ване на потребt,tос'тlr п изшскваяrrя)

Доставка чрез покупка на калциева хйдратна вар с технrlчески характеристики/
]]осочени в техническата спецификацияl неразделна част от документация.

Ha.Jl,JH lla изпълнение поръчката: по заявка на Възлокителя.

Доставкr!те це се извършват прй необходимост, на базата на отделнIl заявки,
I,]з!отвянI4 IJ подаван!1 по факс или с писмо от страна на Възложителя.
Срок за I.1зпълнение на всяка отделна заявка за доставка: до З календарни дни |

сч]!таllО от получаване на заявка от ВъзложитеЛя. Прr4 възникваЁе на необходи1,1ост оI
бъРз,I доставки ц лри аварийни нуr(ди срокът на доставка се уточнява при всяка
от,цеJlна :]аяЕка, но не моr(е да бъде повече от 1 (едrlн) калеЕдарен ден.
В,ьзложr]телят не е длъхен да заяви цялото прогнозно количество и не носt,1

отговорност за това.
II.2.5) Itprшcprlrt за lrъзлагане 1 2

fCta.,,IoclrIi /lli cl]le аа пу(lлlосувапlе До8 Неa )
П l{pllTcpl]ii за качество - I,Iýic: / Тежест: r 2 2Е
П ltPliтcpl]ii. сR,I)рзан с разходл IIме: / Тежест: r 2П
Х llctrir - TeiKecT: 21

I1.2.11) ПнфорпtаrIrIл относно опциlIте
()ltttItrI
(J]It Ictl lI]Ie ва опцlIIlте:

да П неВ

II.2.rз) I,IнФорitIацIIя относно средства от ЕвропеI"Iскпя съюз
Обl!lес,tsепата поръчкil е l],LB връзкаспроект п/или tIрогралrа, фllнансиlrан/а със средства от ДаП Нс8
liB I)o I le]'icKIlл съюз
I Iдептl,(l)I! каIlпл lta IIроектаi

II.2. I4) Допълнителна информацлrя:
решер]lе N" а Д О / 22 . 0 8 . 2 0 1 ] г , на Изпълнителния директор на ,,Брикел" ЕАд за
пре}.ратяване.

Iv. r.1) llIIд проltсд}ра
fi Ol Kllr1,I,a пllоцедlра
[()граttttчеtta пllоцедура
!llроlli:лl ра Ita договаряне с прелl}арителна поканд зil \час,гI]е в състезаl,сJ]IIа пl)оllе,]l! l)a

!(lr,стсзitr с,lctt диtrпог
! lIallTHbollc,l,Bo за IIновацлl11

!l}r,з_,rirt atte па поръчка без пре,|1варителЕо публикl,ваttе tla обявлсние за Ilор'lrчка в ОфrrцItапен песгппк I]ii

IJврсlпсl'iскlrл сыоз l] случаIlте, tlзбllоенtr по-лол1,(пIоля, поII,ьлнете прплоя(е,Iле Г2)

ПDлко догоl]аl)яItе (пlоля, попълнете прлJIожеяrtе Г

\|]|т JL).a,!eI rj( i ]ý]r аil7-,].\]?6nLi(ld

ск-I]lочвавето на l)апtково спо



оБrвj]]lllll| ] \ B1,].ll()rn ll \ п()Рl,'lк \ k()\Т\lli\ЦtIII\(лl]'||(пФс,я])

Yc:tartoBcHa е

I\'. 1.6 ) I l II4)ор irra I(rIл относно елсriтронн rIл търг
IIзttо пзпаlt е e,rleKTDoнell ты)г

l\-.t.l.i) lIlIdrolrirrarltlя ot.lIclcHo Спора3l rlенltето за лърrliавнIt порт,чlirr (GР4.)

I} bз.,I(l,]icIIa с поlrь.r ка/обособева IlозlrIlпл

I\-.2

\-.1

l\'.2.1) ПрелlrrIIна публикацrlя относно тазlI проr{ед}та 2

IIсlлlср па обявlrеrllIсто в ОВ tla ЕСi 2017/S 116-2зз866
IIorrcp на обяп,ltеttrIсто в РОП:7921о9

(] cъcllzeJoi,le-lll.(] ltpotgOypa; обявленttе Jc lIоръчко - ,rojlyllo,/lнIi 1JcлUzLl; Сцс1l1е,lП зQ кволllф\ll|uр(llrc - Ko..llyнa,lliri
y(]]lyaIl, llJ,lo,,lJa].llla Ka,lIo по,(анa! за yllccrlt{e б съсi'lез{ll\lе.Qна ltроtlеOцуlо; Обявленttе зо 0обрсlвоllltсt,Iрс]зрачнос1,1 er.
(l]lIc

I\r.2.tl) LIrtфорDlацIlя отцоспо прекратявапе на линаNIIIчна cllcTe]rta за поliYllкII
!Облв,rIенttеrО обхRаша прекратяването па лIIЕаIlичнага c,lcTei\ta за пок,\,пкл] пчбллк\,l]аlIа с гореIIосоLlсното

облв,ltсIlttе за

t\r.2.9) IIIкltорпtацrlrr 3а прскратЯване на обявена процелl,ра:rа конк\рентно въllлаrанс на Itорт,чIiа
пrrд t|toprraTa на перrrолlrчно rlнлrIкатпвпо обявленltе
! l} b:;,,r сlясr t,гелят IIяl\Iа да възлаrа повече поръчк1I въз oclloBa ва гореIt()(]()чсtlото перltолtIчно пll/lIII(атп]]но

()бя J]-lclll]e

Рr\ЗЩЕЛ V: ВЪ3ЛАГАНЕ IIД ПОРЪЧКДТД 1

IIоръчка Na (Договор N9):
Обособенil позиция Nq: 2

наllпlевованпе:
".Щоставl<а на калациева
L:(]l]_-rl':ar1lI..

хидратна вар за нуждите на llБрикел'' ЕДД'' с реф.

/Ia П неХ

l lo11,1,.t ка,гit/обособе l la позlIцIlя Ile е Rъзложена
fi IIс са rlo:rr.lcHtt o(lepTrl плlt заявrtегI].Iя за ччастrlе lIлlI всиrIки cil бtutrt tlt.хвr,llлснtt

Орlrгrtналllо облвленпе. изпратсно чреэ Е
!eNoticcs
f]T!-,Ll cSendel

lIогрсбIIтслско l]JIrIзапе в TED еSепdег: П
Справка за облвлеtt п я:[][][l[]-пппппП П (годпна п rIопtер на докупIеIlта)

IJa lll]пращапе па орIIгпналIlото обявленле: Е
.:!) llъ,l.,lа га нс яа

\r.2.r) Да,га на сri,,IIочЕане яа договора

\I.2.2) IIЕфорrtаIIIIя относпо офертIl
((1,.-rocJll/ ,tll cllle ап публчкувапtе Даa Неа)
Броii на Itorrr ченлте офертrt:
Ijpoii на оd)еl),гIIте, постъttилtr от МСП:
(NICll - какl,о е определево в IIрепорl,ка 2ооз/з6l/ЕО на КопlI.1сI.]ятд)
lJlroii tTa о(lер't,rrге, постъп]lJIи от офереttти от дрYIп държави членкп па ЕСi
Бl)оii Ilл o(l)e]rlltl,e, постъпилIl от осРеренти от държавп, които не са члеIIк!I па Ес:
Брсlii tta ot|lellTllTc, получеIlи по елеI(тDонен пъl:

ра,l.орп да П tIсП
\',2,3) IIalrпIcцoRarrIre rr адрес на rlзпъцнrrтеля 1

((]i,.],t(It,,ll/,rl/ (,,llc.]a llуб,,ltlкубп,,lе даП не f]Г 

-

\r.2.4) IIIl4)Op]rIaflllл Qтцосно стойноgrта па поръчката/обособсната позlrIlrrл (без да се вrотючва,Щ[С)
((iъatctclitt ttl слrс dc пцб-,llшljваDrc даа неа )
I[ьрпопачаltrtа обЩа проlllозна с,гоiillост на по1l ьч ката/обособената позиllил: 2

()бtllа сгоiirrос,г rta по11,1,.t ката/обособе l iа,гit позlIIltlя:
п-пtl IIaii lttlcKa or]repTa:
к()Irl(l ci lra]c]lI предI]и/l
ВаJI\ la:

/ IIай-влсока о(Dсртаj

|зrr ра ltlcocrt сrlор(iэу,]IенtIя - обiliа -rlQ/ict/-tlcлHo cпtoiiHocttI за пtазtt обtлсобено ttо,зtпlttя)
(;зс dttlio-ltttчlitt ctlc]lle,ltli JQ покулrrt спtоliноспl tto tlоръ.псопtо/Illпе за 1,1сзI/ lIap|/l ttOa, rояпtо/tсоLLпа uе е/со
Bli-ltllчetla/tt в tlpec)uшttlt обявлеttttя зсt възлаzапе но ttоръ,осLt)
(10 ]юр1,.о(ч. базцра]ц! н0 pa,lll(oбtl сllораз!\lе]|uя; ако DlовQ се tlзllc,(Ba ctnoiiпocllt ltct tlopt,tKaпtct/ttпle за пtсtзtt

rоръчlсtt)

v.2.5) lIHd)opiltallltп относно възлагането па п It

\||Il (iс I,е] l7I|i lB]i аli]7,JсF,]766lъ0l]



оБявlЕнIIЕ з\ въ1-1оrкгl lA поl! b'ilii koNlrll\-IlI lI! ]-( l\ I IT iпс r.,, 7l

! lIпtа възпlоrкност поръчката да бъде възложена на подlrзпълнrrтел/п
CToi'rrrocT lIлlI дял от поръчката, коIIто е възпtоя(но да бъдат възлояtени па подизпълнttтелtt П
CToiitlocT, бсз дl с:е ]rклIочва ДДС: _ Вм}та:
L\ял: _ О%

Крптко oпIlcaHlte на делt от поръчката, който ще бъде възло)кен на подпзпълнптелII:

\r.2.(r) П,,Iатспа цена за пок},пки прп благопрIlлтпи ycr,IoI'Irя 2

Стоiiпосr,. без да сс вttлкlчва ЛДС: I]алtта: вa]|1

V.2.7) Бlrоr"I па възло?кените поръчки: Е

V.2.B) Cтpatla на проrIзход па cTollaтa rIлп ус,'l}тата Е
ППроttзхtlд or, ()бцността

! fIроttзход ltзвън Общността
,/Iър;riава: Г lll
\I.2.q) поD,ь.Iката е Rъзлоrкена на od)eDeHT. пDеллоr(!lл ваDItапт Е даП нсП
\I.2.rO) Od)eDTIITc са бtrлIl IIзIiлIочсни поDадII това. чс са бIIлII необrlчаiiпо цrrclilt Е ,lla П EIc П

\II.:i) Доlrт,Jrrrrrтелrtа rtн4)орпrацrlл: 2

\.I по об;riалrrане

Yl,.l.!) ()l)гaII.Iioiiтo ()тгоltаl)я:lа пDоIlсл\,l)rIтс по об;IiалItаIlс
О(rпt1llалllо lta п лrе t roBatt Ire:

ia.] |,,11,1arI я ]а ]alllliTa на конкуренцията
1Iotцctlctttl altpec:
б,,,.!. В j,] т оша 13
Грrtд:
l_]сф],]я

поIценски кол:
iOOc

.Ц,ьрrкдва:
BG

Телефон:
+з5 9 29834070

EJIeK,l,poHlta IIоща:
( ]L,.a.]ni II1,]] ср с . LJ g

Факс:
+з59 2980lз15

llHTepHcT адрес (URL):
ht:1: / /iTllы. r:pc. Jэq

YI..1.2) ()|)гаtl. Koiil,o оггоltаlrя:lа пDоI(ел\lrrIтс по пlсдItatl(lIя 2

()(ЬIIцltаJIIlо папNlепованпеi

IIoIIleHcli,I адрес:

l'palt: lIощенскII код: Лl,рrкаllд|

l'erretPclH:

Iiлектроtrttа поtца: Факс.

IIптсрнст адрсс (URL):

vI.4.з) Подаване rra жалби
'I'o.tHa инсDоl>пtация oTt]ocllo краен срок/краliни срокове за подаване на жaulбIl:
l]ъr,.па.]н.) праR].lлата на rл.21 от зоП (чл. 196 и следващ1,Iте от ЗоП)

\iI.4.4) Сл],itiба, от l(оято моrке да бъде полJ.чена tlнdrормацил относно полаването на жалбlr 2

L)(l t I цr l a,lt во наrrпrенованис :

L]г,],:к_- п ЕЛД
llоLценскII адресi
I.j jвы] града

pa/l.
Т'ълъa] о Е о

Пощенскп кодi
6280

Д1,1)жава:
BG

Телефон:
+з5 9 41862з9з

EJleK,l,polIцa поulа:
na].ket Labr_r ke1 bg. соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

\lTll {..n oc]-rltli.lI ialill-]c15J766l'cr)(



()jrB ll lllll l,\ lb]-K)n l] \ IкЛ'ь'll \ !,()\I\ l!1-II!Tl \( l\ Т Т| l (|)с, я i]

IIlr lc.Ilrle,l, irrtIlec (URL):
wr,чrt. bri kel-bq. соm

\rI.5) Дата на Ir3пращаце на настоящото обявление

ПРиЛо}кЕнИЕ Гz - коМ}atlАлни УСII}Ти
Ос!tованIlл за възлагаяето па поръчrtата без предварптелно пl,блrrкlтаяе яа облвлспIIе за поръчI(а l!

Официален BecTHrrK на ЕвропейсI(IIл съюз
ДиреIrтпва 2о14/25/ЕС

(моля, rrзберете съответната опцIIя rt представете облсненrrс)
L. ()сIIоваtIlIя за Itзбор на I]potte,|l],pa IIа логоваряне без предварптелно пl,блпк_r,ваrlе IIа покаIIа за \частпе в
cLc,l еза l eJlIIa процед\,ра i] cboTBeTcTBrte с член 5о от fltlpeKTцBa 2о14/25/ЕС
!.IIltспат оdlертп tIJIlI Ея[Iа полхоляццt офертп/заявленпя за \rчастпе в отговор на предl]арIIтелна поI(аtlа 3it \ чilстIlе I]

cl,cI еза,ге_пна процедура

!Вьпl,,,, rr,rг;r llop,lJlKjl It\Ia зл цеJt ca1Io нllJ,ч н oI tзсл едоватрл ска дel'llltJuT. екслсрl,чсllт. llрL)\чвilllс l!JIlt l)азвоiilIа
лсiiпос,г прlt ),сJIовlIята! указаrl!l в директлва,га

C,гI)oltTeJlc,I,!}oTo, доставItпте riли },слугllте Molatт да бъдtlт пре/(ос,I,аRевIJ callo от опреllелеп ,IкопопIIiческIl опеl)атоI)
llopilлll с,llеrlIIа,га прIiчина:

!огсъствttе на конкуренция по техIlическlt приLlинtl

!обществсltil поръчI(а с Ilел създаване или прllлобиване на \,tlпкмпо проrIзвелепле па пзк\,сlво,го llJIIl ,гRорческо

lIзIl-ь,/lненIIс

!заrцtlта tra tlзк,lttоtlIlTелIlп права, вклIочителпо trрава върх\,Ilптелектt,апна собствеtlост

!iIэк,rlочптелrttr llео,Iложни обстоятелства, предизвиканп от непредвIIдI.INIп за възлаIащпл орган събllтIlя, Il I]

С'ЬО'ГПСТСТВЛС Сl,С СТРОГПl'е УСJIОВ!lЯ, VКаЗаНII В ДIlРеКТlIВаТа

!,/lcllrbrrrtttt,e"пHrt доставt(п от пърRоначалнllя достаl]чI.1к, възложеII11 прIl с'грогItl'е \lcJloBиrt! \'кilзаltIt l],ltllpeKTиBa1'll

!Hoпo/rr строtlтелство/услугII, копто прелставляват повгоренпе на с,ьществYващп строIIтелстItо/,\,сl]\,г!I tI коIIто са
ВЪЗJIОIiСНII В c],o'l'l}e]cTI]lIе СЪС СТРОГllТе УСЛОВПЯ, )'КаЗаНlI В ДИРеКТlll]аТа

!IIоръчкlt за 1.спl,гII, предхоя(дана от l(oHKypc за пi)оект, възложена сьгласно предвrIденIIте в конк}рса за проект
llраRIlла пп побед}!,t,е]Iя IlлIl па едIlн от победптелпте в него

!(Jсllгr,рлваrlе tta l]ocTaвKII, KolITo са кот!lраlIи и закJ,пени ва стокова борса
l IoK\ пKil IIа лос] аllкп Ilли услугtI прп особено 1,1згодни Yсловltя

!от лостitвчlrк, Koiiтo окончателно прекратява своята стопанска деiIност
!ог;Irlкпtt]lаторп IIлLI слндпцп прII несI,стоя,теJIностl спораз\[lенпе с Kpc/,lпToplI ll,пII схолtIа проIlсл},рil сl,г-п сIIо

lIilllll(,llil jIlllt,ге пllпнltлil lt р;rзпородбtl
!IIзlюltllrl тIок\,пкII прп нaLлltчl!е на RъзNlожllост, която е нiLппце за [lного кратко врепIе прп особсно IIзгоднII

услоl]I]л lt IIа Ile!Ia, зIIачII],елIlо по-tIIlска от обllчаiiнltте пазарнlt l(еви
2. rlpvI,II осllоllаll!Iя за възлаIане на поръ.tката без предl]арително п\'блltKtllal]е Ila покаlIа за \'часlItе в състезате]lllа
II|)оLtсд\])а I] ОфпцIIiшеI] BecTllIIK п Еврооеiiскrlя сыоз

!0бrrlссr,веttа,га поръчка не попада в обхвата на прплоr{еЕпе lIa дlI рек,гl ! lla,l а

3. ОблснеrlIrе
NIоJIя, обясtlете по ясен Il разбtlрас]\r начItв заulо l]ъзлilгаltето lla tIоръчката без IlредварII,],еJIIlо лlбJIttкуl]аIlе в
Ос|ltlцtтtrпеlt BecTHIlK на Европеiiския съюз е закоЕосъобразно, ка,го посочи],е сьо,гtlосltпl!rl,е q)aKTtl lt когато е ),Nlec,ltto,
праl]I]lпе заl{,lк)tIеl]lIя в cboтBeTcTBlIe с директпватаi (пtакслtмупI 5оо дчпtrt)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НАНИСКАСТОЙНОСТ
Основанля за възлагане на поръчка IIрез прлI(о договаря!lе

зоп
(пrоля, rrзберете съответната опция II предстаDет€ обяснеIrrlе)

1, ОсIIоl]аIlt!я за l!збоl) I{a процеllура на пряко договаряпе
(i гро l tTelr с,гвоr,о. лосгавкп,l,е IIJIп J,с_r]!,гите [Iогат ла бъдат предоставенп са[lо от оп])еделеtI IIкопоNrIltIескп опеl)а,гоI)
порадII сJIедlIата прrIчlIнаi

!oTcT,cTBrlc rlit коtIк].реIlцIlя пора/Iл 1ехпическIl прп1IIIнп

!сlбlцссlтпспit поръчкil с tleJt съзllавапе ллrl придобпваrtе Ila уникaшно проltзt]еденIIе на Ilзк\,ството плII тI]орчесI(о
IlзII b_lIlIeliIle

!защlrr,а нп пзlспючllтелtItl права, IrкJllочително праtlа в'ьрц, пнтелектчil,.lна собственост

!i3a \.c-Ilr,t,tt/cToKrt за на!чноизследоltател(кil ll paзl{oiiIla jteiiHnc,I прп строгпте чо.IоIlпя, \,казаIllI R 3оП (caNIo за
lюcl,ilBKIl)

!,ДоrI b;rl ttl,гс,,t Hll llocl,altкп от първоначалIIltя /llосlаI]чtIк, l],Lзлоя(еI!ll прII \слопlIятil, \,t(aзiltIlt l1 ll()fI
!11pe;lirreT IIа поръlIката е достаtsка па стока, кояго се rьрг},I]а па стокова борса! съгласно спIIс,l)к, одобрен с акт Hat

NIl]]IIlсl,ерскIIл сы]е,г, по преrulожение на NlIlнllстъра на фппапсrtте
ПоI(\ IIl{a tIа дос-гавк1I !lJlп \lслугI.1 прп особено пзгоднlt услоRия

!о,г достitпчtrк, Koiiтo окоlIчателно прекратява сtsолта стопанска lleliIJacт

\|||| do.i []с| \r(l ]ý]r r]i!].Je\J]66i0]



()bJII]]Il]lllll] ]лllьl-L(),l(j lТl lк)l'ьчкл t()\Т\ll\пlТIt\( Il\Тlllлеп.,я r)

!от лlrквlrдатори плIJ сtrндlIци прп несъстоятелнос'I. спораз!,лIеIlпе с кредиторп IIлII сход]Iа tl])olle/L] pil (:ы!lilснL)
IIаIlllоIIалtlIIт(l правпла iI разпоредбl]

!llopT+lKaтir е за )'слvги, предхожлана от KotlKypc за проект, възложена c,bI'lIircllo tlрсд,]llденIIте ]] KotIKyl)ca зil Ilpoel<т
правIIJlа, I]a побеllll l еJlя ,lлIl на едIlн от победптелпте в него

!IIеобходttпrо е неотложно възJIагане }Iit поръчката порадIl изкпюrI!tтелЕп обстоятелства, предизвпкавlI ат о,блгия,
KolITo IIе пlогаl'да б'ьl]а't' 11редвлдени от възложtlтеля li не е възпIожно сIIазване на сроковете по lIл, 17В. a_,,I. 2 t! з от
:loI l

ппроцедrрата за възлагане чрез публично qьстезапие е прекратена, тъii kilTo ня[lа подаденп оферти ttли
подадснп'гс офсрти са неподходящп п п'tjрвопачмно обяrrеяите услоRпя не са сьщестDено проплеtIеll!I

!l3a пtrIого краl'ко вре]vе в1)3llикне възпlожЕост да се пол).чат доставки илп \сJI}'Iп, ll ри особено Iiзгодн1.1 ),с]l(rl]lIя lI
Ila LleHa. знitчllтслно по-нLIска от обичаiiните пазарпп цеяи

!IIеобхолrrпrо е повтореlt1.1е па строителство или услуги, възло)l(енlI от съшtlя вr,з;tо;кпrел/п пit първоначiLпнпя
I1a]lrь,l н IITL'JI, прIl нмIlчtlе на }.словлlята, посочени в ЗОП

!Обrrlсс гrleHit,r,a rrоръчка е за услугll по прпложенIIе Nq 2 и е настоiiностпо чл.2о, all z.,l zоr,ЗОII
2. облснсяlrс
Моllл. сrбясне,ге rIo ясеЕ lI разбItраеNI ttачпн защо възлагането на поръчката чрез пряко /]оI,оваряIlе с
эittitlнсlсlъобразно. I(aTo посочliте съотносип{пте факти lI когато е }1!IecTHo, правнй,lе зак,IIIочсtIпл в с,IrответстRliе със
lJOll: (п]аl(сппIJj\I 5оо дYN]ri)

ll-r,злагашrtят орган/пъзложIIтеля'l'lIoctt отгоl]орIlост зil гараriтпране на спазIJаllе IIа заI{оIIо/tа,ге.]I(]твото tla
Евроrlеiiскltя сыоз ll HJ всltчl{ll пр]lло].1,1Iп1]I законlL

1 моля, повторете, колкото пъти е необходймо
7 в прилонимите случаи
о ако тази информация е иэвестна
о задължителна информация, която не се публикува

'о може да бъде присъдена значимост вместо тежест
2 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане,

теr{естта не се използва
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