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оБявлLниЕ зА портrчкА _ KOM_\.HAJItIII ],cJly1,II
ДrrректIIва 2о14 /25l|,c l ЗОП

! l lpocKT на обявлснrlе
[l Облвлсппе за ttчблпкуване

Прllт\,рI(а къпr Офrrrцrrа.,rеIr BecTHrrri на I1BpcrпeiicIiIlrt c],ro:,

IIнtРоршtа11llя Il онлаiill d)орпt\,ллlltr: ltttо://siпlашtеrl,.щ!!!д.цr

I'А3Д ЕЛ I: ВЪ3ЛО)ItИТtill
1.1) НлIrDrспованlrе lI алресrt r (IIолл, посочете всIlчtitI llъз"ll()rкlгI,еJIIt. lta)ttг() (rII.овall)лт Jil
пlrrrttсл] Dата)
od)I! Itпilлно наl!ýlенованпе:
E l_]I1].e л ЕдД

Нацпоttалеп регпстрацlIоtiеп lIoNleI]i 2

!2зэ2L,194
11оценскл адрес:
],15 вън 1.рада
Град:
I'ълъбо в о

код NUTS:
вGз4 4

JItt цс за KoHтaKT:
, ','J !l '| Дl I,, " ] во

ТеJIефон:
+]J 9 41в62 ]9]

ГJleKTpoHI!a пощаi
Iftаr liet С br. i ke 1-bq. соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

.lLt 1,: ч'lht i kе1-]]g. соm/]э9lаЬоut-us / ]]чуе r pro f 11е / р ].с,.] ес]u r_- s / 13 1-
ilqra;nclane na-depo-Za-neopэsni-proizvodst,.,eni Otpadat-l-nPo -t.]гi et,r9
-r,:Г 1210 01 2018g
I.2) cT,IrпrccтIro възлагаlIс
! Поlr,l+tката обхваща cllBntecTHo в,ьзлагане

l] спr,tаii на съl]NIес,гIlО възJlагане, обхваrrlащО разлIlчнII дl]р}кавIt прIl:lо)кIIпIо].о IlaцItoHal|lIIo

I.з) КOлr],нrtкаr(ип
р! / {о I<\,i\l el lтацплl'il за оОUlествепата порыlка е досппlIlа за неогранIIчеll п пъ,/IеI{ пряk бсзплаr.еrt

дос,r"r,п на: (UIlL)

!,Щосr,ыt,l,,l. ло док].NIен,l,аццята за обUIествеItата ;;;j:i 
" "пrл,,,,"еп. llопълltIt.елна tttt(lорпtацttл

rtoltс,.дl ср ttол.rчlt ltl't: (URL)
/{оlrыtrlttтелrlа пltdlоргtацlrя пlоже да бъде пол)lIеIIа от

ff l'opettocrrчeHorrr/ltTe пlясто/пtесr.а за кон].акт
Пдll},t, алрес: (пtоltя, посочетедllугадрес.)
( )(|)ср I l I1e IlлII заrl l]-пенпя'гiI за \частItе трябвit ла б,t,71ат tIзпратснII
!с пск,t,lltrlr но посрсдстпопr: (URI-)
ffi гtrllсtIосочсrtо'lэ/lrr.е пlясто/пtеста за KotITaKT

Д4Ц!jlЦ]Ц:}ЦЦЦФоr,о, nocou"r" дlr_у. адl,"с)
L_] l,.rlcKгp()IlIIaTa ко\{\ IIllкацIlя llзпскl]а llз[IоJIзвансl,о lla срелсгI]il tl ycrpoticTBir. K(JtI1() lI{) п|)Illll{llIl не

(,il /iocT,1,IlIItL В.Lзпlоr{еIt с IIсограIIllLlеIl It пl)лен tlLrлк безlrла,гсн l1остъп lla: rURL)
[.()) ()clt()rtIlil деr"tпост
! lI1lol r:зtrодсr лсl, преltос ,l разllрсдсJIеtlLlе Ila I,аз

Il I oI1.1IlllIlil clleI)1.I!л

ffi li ltс,rrгрltчсска онер1.1tл

!,7(rlбrrв lta l аз IIлII Heq)T

! l l1lor чtliutе tl лсlбltll l ta в,ьглrllца l l,]I It /lp\ гlI
-l в ьI)дII Io|)IIBa

Пl}(r1l\
П l IotLlel tcKrl l слr,гrr

!flpr l it 1tci'rTlocr:

!)Кс-,lезоlt bTlltt r c,rl гtt

!Грlадскrt ;rlслезоtl,ь,t.tllt. t 1lапtпаiittIl.

ПЛетrlшtltt лeiirloc,I,rr

vlпl (lnnv,Il]]_aelie ]n|c i7с,1_1ь:3ё||аljа.а



l':\З,{ЕЛ II: ПРЕЩМЕТ
II.r) Обхlrат rrir <rб

I I. r. g) (JcrrtrrreH CPV rt<rд:

fl()пl,JIпlI],е-цеII СРv кодi I 2

II.r.5) Ilрогнозна обrца cToiiHocT: 2

Cl oiiltocr . бсз :ta сс I}K,ll lочва ДДС|
(,](a pallll(oбlI сl lорозу,\lеl1llя l/,ttt dtiHo-,ttt.{lttt
clttrlйltcrctll,xr llл-liоDiо,tроаъ,/l]/сuDlе-4,ft)с,,l нп

l)l,rB lllllll ]\ll()1,l,Lп.\ l()\i\II\I ]\(

II.1.1) Напмеповацпе:
l'l_]lрахдане 1.{а депо за неопасни производственr] отпадъци (НПО) BTopl]
етап

]21001/201в
45222I7a

на терIlтсрIlята на съцествуващия с отБаJ] в ,,Брr]кел" ЕАД.

9з6000
clIc,,le,]1ll JQ
ра,\Lковопlо

II.r.4) Кратко описапие:
I,1звършване на дейностите по строително монтажни рабо,rи LJ l]ъ(] aтро].lтэлна
r,4е:iанизация по эакриваце и техническа рек]/лтиБацLlя на съществ}:ваlц
сгiiроотва,п и по изграждане на депо за неопасни проi4зволственrI отпадъ/_l1,I

I I. r.6) l'лirлсллне на обособеяrr позrrrцrrrr
IIасr,rlлrца-га пор,l,чка с разлеJlена на обособенlr позItцIttt

ПДп
ffiIIe

( )r]lc1l гtl пrоl ат да б,I)дат I]одаваIlIl зii
! trсttчкrr tlбособенlt псlзttцlIlt
! пtаксr l пril псп броii сlбособепlr trtlзrIцrrrr:

!сапtrl e]lIrl обособеttа позлцllл
! NIatlctl пtа,rcll броii обоссlбенlt позlIltlIII. коtIго пlогitt,ла бrлаt t]bз,IlorкellI! Ilil
! Ilьз ltагаtt1lIя г оргаll clI запазIlа ll равото да Il ьз.lIitга llol) IllI]iIl. KoltбttHl t 1lltttllt

Ill)]lIl]LlIII ILпIl гl)\ Il!I о]. обособсIIII

РА3ДЕЛ II.z) Описание / обособсна позIIцпя
Il,z) Orrrrcarrlrc 1

II.z. t) IIarrlIerroBaHlre: 2
(,)6()(()бс]Iа IlозI!Ilпл NQ:

Ii()ll NU'l'S: r

l1.2.5) KprlтeptIIr за шъirлагаIiе
Щl I{prгrcptlllтe trо-71о,п1,

лoltUlllall ?l,/)оal{озltо r_rбll{сt ltrtlrcIt-rKl tltrt
CiIOPaЭV,lte?ltI(] lIrIll,(l dti,lai,1ltIllllal,//(l

c,]tlIII o(l)epcHTi
с"llелlttr rc обособеIltt

lI.2.2) Лопьlпrrтслнrr CPV кодове 2
()сrtопсll СРV кол: | 4522'211|
,/(оп1,,цнп,геJlен СРv кол: 1 2

II.2.:l) Mrrcтo l rii lllrпъJтIrснllс
( )cll()l]llo Nlл(го на llэIIъ,пItеlll!е:
Лепсl за неопасцИ производствеНи отпадъцИ На ТеРИТОРJ.!ЯТа
1-!.уроотва.л на ,,Брrtкел" ЕАД, находяш се в гр. Гълъбово,','-], I'l З2, Х-26, ХVТТ, xlx-26,71, и УПИ ХХХII-2З, в кв.

на съцеств:!/ваш

в УпИ I-2з, III
50з

П Itр,rгерIlii за KaIIec,I,l]o - LINre: /'Гсжес1,: 1 2 2Е
! I(ригсрrrii, cllllpзart с разходIr llпle: / Теяtест: l 2П
Ж Ц",, i]._Igщgq.j , __

l1.1.:l) Illrд Ira поl)т,чriа

II.z,4) Опrrсапrrе на обrllествената поръчка:
(ccТett ВО tr КОJIИЧССтВО Ila СтроптеляLt рабо'l и, доставкl ! Itлп 1,слJ,гL плlt !каз]]апе Ila потребllосr lI ll
]IзllскRанIIrl; (|al,!Io за /IocTal}KИ - указваtlе дали офертпте се ItзпскDа,г за покt,пка1 tiаепIаlIе. оl,дапа]]е
по,ц lIаелI. гlrlапJаllе на Bвocltli uлп всяttа ко[rбинаL(пя о1.1лх)
ll:р,I.гlI]Lrан9 на деЙно(]тl,]те пi] строJ.iте-пно I4or]Ta]i.HJ,] РабоаrI 11 a].ьlj ._Tr]OIIT-JlIlrl
l],]ai,lllI!]ацrIя по _]aKpI,IBalle l,1 теIF]lIчеl]ка peKll|JI!I,JBaIl]lя на ]]ъщеaтЕ;,]ЕаLц
]Ir-!Iр')отвал I,1 по изграждане на депо за неопаснJ4 проrl зводствецI,1 .]тпадьц]]]Ir-!Iрa)отвал L1 по изграждане на депо за неопаснJ4 проrlзводстЕ

ц.1 терI,11.орrIята на съществуващr,lя сгуроотваJт в ,,БрLlкел'' ЕАД.

\I|I| ,r|rl,]\,]0l]0 | )(,.alct. \:ýсl|пч!а

lJа;rl га:



|_ ] IIr'rrltrll ltc е е/lllIIс1'l]снlIят KpllтepIIii за l]'bз-rlal allc l! l}cItLIKl! Kl)lIIcI)I1Il сп llocoIIoIltl cilN]o ll
,]K)l(\ пIeIt t iILllIлl,a IIа обIIlсстl]сна,га поl)],rlка

I l.э.(t) Пр{)гtlо:|llп cT(,l"lHo(T
('гоiirr<lсr,, бсзла сс lrrлlочDа ДЛС: !_]Glla]a ]ia.]l\-la: LJi ]L]

(i](l J)aLll'iodII сlIорозt/.rlе'ltiя ll-llll аll,ial.rll/ч/]tl ct{c,,lc-1lIl Jal ,lola]/7llaIl lI.poa,lr)J,l(l ()бll]aI 1Iallicllra(I il{al
clllrlillKlcllt;rt I{rl{(Illl(1 i l роdъ/l]/al l 11le]1llocп l lLu nla,]l/ обособе,l(I ]l()зl/l(IlJl,)

II.2.7) Пролт,ляrttтелност на поlrт,чr(ата, paotlioвo1,o cIIopal]l,пleпrte l1лlr дlIItiiilrrttIrra
сrIс,l,спlat за поl()-пlill
] Iроl$лrl(птслност в Ntесецrl: _ llлп l1родr,лrкtrтелIlост в лпп: l8o
IUlll
IIа.lNпIiп лIта: дд/NI[l/гггг
Klliliiпa да,га: дд/пrпr/t,l,r,г
'I'aзlt ltop ьчка llo/1,1lelt{lt на полновяLtане
()lIII(aIIIIc I]a подIi()l}яваtIлrll,а:

да П IIсХ

II.2.9) IIнфорrrlаIIlrя относно oгparrrlrlerrиe за брол на r(андlrдатlI,rе. l(oltT() lrцe бт,;1ат
п()I(1llIснII

1 a tlзIi,lп).ICIl!Ie lla ()I KpIlTIl процед\l)II)
t l, t; rt tl:r,tr,ltrii K;l l1.1l l,ljlтll:
ti,)lII I[рс/(l]ltлеIl пlIlпlIпlалеtl броii: _ / Макспп,IаJtен броiii 2

()бспIlIl]IIII крIl,гсрlIIl зп IIзбор на огl)анlt.Iен бl)оii KaIl/lll/ltlI!li

l l. 2. 1 ()) lIIrФоl)iuall(lIл отяосно BapltallтItтe
IЦе б,ь,I(а1, I!ptlei\lalllI l]a|)ltaIlTlI ДаП llc Х
IL 2. r1) I,Irпl)оlr[tаllltя отцосно опцIIIIтс
()lIцllIl
()пlI(аrIlIс ва опцпlrге:

даП нс8

II.2.12) I,ItIq)орпlацtIл относно електронIlll I(аталозlI
!O(lep'r'Ir ге трябва да бълат представепll пол сРорпlата нл електроннп каIaLIIозlI ll,rlL да пк,Iюltl!а,г

с,пс,i,1,1)онев ](ата_пог

I1.2. r3) IIпd)орпlацIrrr относно сlrсдства от IiвропсI"IсI(IIrt сыоi}
()Г)l]lссl,хсr]ата лорl,чка е l],lrl] I]р,l,зI(а с проек,г п/IIлIl програпIа.4)IlllаllсIIран/а с,ьс Да П Не Х
cllrllt I па rl г Iiпроlrсiiскпя сr,rоз
I l7ц,lr l rlrlrrrкацlrя на проекrа:

II.2.14) Допь'rнlлтелlrа информация:
ПоaоLIената прогнозна стойност на поръчката лредставлява rilаксI4малнrIя
lt1.IHaHcoB ресурс осигурен от Възложителя. ПредJ]оженr1 ценrl (обца
(-ToiiI{oCT)/ които надхвърлят прогнозната стоЙlност по поръчиата, ще a]ъдат
a)тстраняванI4 като неотговарящи на предварителцо обявенI,1те усJIовr!я на
Възлож1,Iт еJ]я .

\llll tL;, t, ý,re(,. lllLc rier ь]sеп .il)а



РА3ДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВАИ
ТЕХНИtIЕСItА ИНФОРМАЦИЯ
III.1 J'с.ц<llrrrц за

IIL1.2) LIконопtцчесцо и финансово състояцлlс
! [tрптерtrи за подбор, както е указано в докуNIентацията за обществената тIоръчка
СпIlсl,к и кратко опrlсание на критериите за подбор:
1. ,\:l]а(:тникът, коЙто ще осъществява стро!.Jтел.]твотс следва да 1]ритежава
ва_Iт!]дна застраховка ,,Професионална отговоifноaт.' за вредl,t, пр1,Iч14ненIJ на
др:Jг]I участнИцl1 в строитеJlството и/|1ли на TpeTl] лr4ца| вl]JlедствIjе на
чеправомернr4 деЙствия или бездеЙствия при ч|ли I]O 11.jвод I] з]']'ьJlненrIе 1ia,:]альJ])I.ецията им за целия срок на дотовора.

11о.]J]-6днrlте ?ри приключили финансовr1 годrlнI,1 .

lIзпскl!аllо NrпнппIалtlо/ни ниво/а: z

III.1.з)'Гехнически и професионални възпtожцости
! KpttTepIrrt за пОдбор, както е указа}Iо в документацliята за обuдесr.вена,га поръ.lка
CIlIlc,bK LI кратко опrlсание па l(ритериите за подбор:
1,:"'qастнИкът, през последнl4те 5 (пет) годин14, считано от латата на
по.цаване на офертата, следва да е излълнил самостоrттелно 1.I п],1 съвместно,
п,,]tll] ел],lн оDект, идентичен или с)tоден с тоl]I,! на ]lаaтоящата обществена
11оръчка.
,',Учаafникът следва да прилага внедрена cl4cTei{a за управлен],lе на
I,:al]ecTBoTo/ съгласцо БДС EN Iso 90С1 или еквrlвалент/ с]rстс1,,]а за
},правление на здравословни и безопасни услови,ч l]a труд, a-ьг.па.но ВS
OHsAS r8001 и система за улравление за управление на oKoJlнa.l.a среда/
.ъгJlасно ISо 14001 или еквивалент.
trIзисквапо пrинимално/нп ниво/а: 2

участнIJкът следва да разполаIа с ръководен техническr1 състав с
професионална компетентност за изпълнение на поръчката, ка]{то
(:ледва:Строителен специалист със спецrlалност /,Геодез14я.. ]rJIr]
aквт:Iвалентна (или аналогична специалност в случаrlте koIraTo
a]бразователно-квалификационната степен е придобита в държава в която
]lяма съответната специалност ) , с опит по специалността lИrlнrir"lУI,l 1г.
Коaрдинатор по безопасност и здраве с успешно завършен курс на обу.Jение
за 1{оордиr{атор по ЗБУт и удостоверение за Координатор по безопастност l.t
_,l в , в ,-tr]ои гёпство го _

Спеr(i,талlrст контрол на качеството - строителен инхенеР, ]-]рi.lтеFаващ
Jjлостоверение за преминато обучение за контрсл в,ьр:<у качеството rJa
I,]-]l1,ьлненL!е на строителството и съответствие на вJlаганl]те в cTDoeж],JTe
a,т poilT елнI.1 продукти .

'):,Jастник,ьт следва да разполага с необходимата техника за ]4зпълненrlе на
IIоL]ът]ката:
1.автокран Iб а- 2 брая
2. б:,,,цдозер 90 - 10В к.с. - 2 брая
_j. самосвалL1 -8 броя
4.Rаляк в].1брациоrrен самоходен б - В
5. челнI] товарача -2 броя
6. tиеханична трамбовка -1 брой
7. електроа|регат подвижен 1О krt -2

т -1 брой

брся
8. апарат за челно свързване на т

I I I.1 ,1) Голност заl,пражцяване на професIIоналната деiiпсrст, вклIочrlтелIrо
IIзrlсltltаlrIIя Rъв връзr(а с DпrIсваrrето в професllоналнrI ltЛII ТТ,РГОВСКrt lrсгrrстрrr
CrlrlcbK п кратко оп!tсанItе на ]:с:]|овlIята:')''J.] THlI?]'bT' следва да е вписан в Цеатралllr]я професilона.пеI] ii.]rl1l]тъг !i.,
l]тгl jl!т.]пя, (],ьг.пасно ]]аrона за каriаЁ]ата на a]!porITeIIrI,]]e :a] jI]пъ]LllaнlJе н.
,1,i_,, ечI,I aъс aледния оtj> Еrт: сIроитАпнI] л.i-,!1 TlI лla a]a]eI,.TT,i r j.i)., na, I

I,';lт=гl]рI]r], i]ътrлаa!]о Наре.цa]а [l' 1 ст ]0,l_]1.2lll) ) l :;l H,_]I,i.ilI.r.: т l.a.La ]i..1
BJ,lIlOBeTe строехr1 и L]л, 1З7 от l]УТ.

\ l lJI d jbt].iJlý лёбе ]d)c{?cr_lLl]Sel.]aca()a

Ji 0 (ф110 ф280) i] броя



()ljrlвлЕlпlг ]А IK)Pb'll. \ I\oNlt l \цlIlI \ (-l\ I ll {леDс,я ])

9.
]0
11
1,2

апарат за чел
.1,Iзпl.]твателна техника за хидравлriчн'1 |4,эпl4.I a1li я -2 броя
. заваръчна техника за листовЬ геамеr,]брана б 2 лш,l pehd - 1 arроЙ
. ],1:зп]]твателна техника за заваряването на геох4ембранат] - 1 a]poll

l II. I.4) ОбсltтIrвнII правrIла lt KpIITepltrl за 1,частlIс
(ilIl(,bK I] K|)ilTKo oIlltcaнIIe tIa праl]tL]Il II крlггсрlIIIi
1.1 ,j,]1 тчJ,Iцilте не трябвal л.1 ljа на_пIiце ]:rL .тa-ri'г|]rI(] tl-rI;] по чл. 54, ал, 1 от

ание пQ чл. 54, ал. 1, т. 1-j Tl чл.
а представи доказатеJlства 7 в

2ll З от ЗОП, че е предпрt,Iе-rI t!4epKi1/
т, въп]эекI4 налr]чrlеt.j ча съответното
,!те де кл а pI,rpa т обстояте.пaтвата в

cTI,J-a в наa]тояIцата поры]rа на
ции с преференцl!а.пеН ланъчa!l Еr.-Д;lt4r/] J]
но и qрез грахдан.]кa
а дружеaтво7 реI]l.]стрIlра н._j в

режиI,1| ocBel] прr1 наJ]J,lч]jе !{а
л. )/ т.З от ЗИфОД РЮПДРК,П ТДС .

ки2
и икономlIческ!l операторп, пасоченц къпI
увреждания или лцца в HepaвHoc,I.oi'IHo

ите на програlllи за създаваIlе на зацлтеIIl,

II I. r,6) LIзIIскJ:еIltп депозити и гарацциIl 2

|'.э1-.дд'u"rrru за излълнение на договора е в разлlер на 4'.. (четIlрI.1
r]poiteHTa) от прогнозната стойност на договора. бdз ДДС.(-ъщата х4оже да се предостави в една от сJIедн],!те форr,аrl: 1 . ПарJ.lчна
,',-!.1а;2, Банкова гаранцис,, З. Застразовrа| която оГ]езIlечава I.]зI]ъ,пненLIет.)

.lt-]е ]] покритие на отговорността на изпълнителя.
:r'ча(]тнjлкът, определен за изпълнител ,1збrIра сам формата на гаранLlLtята за
J,lзпъ-пнеI]IJе . Когато избраният за изпълнител е обединеНl]е / t ot]To lre е fuJi,
BceK],I от съдрухцrlците в него може да е наредител по банковата l.араI]llrlя,
aъотF,а.гн.) вносител на cy1,4aTa на гаранцията ]/IлJ,I ,1r,]1J/пяр на
faa:TI_jaiioBKaTa.
i'час|L,н],Iкът' определеН за изпълнитеЛ на обUJествената 11оръilка| 11редстав.]
ДОК]./ментът за предоставената гаранция за изпълненJ..Iе на договора пр]I
неговото скJ-Iючване.
Ако :lчастнLткът избере да предостави гаранцLlята -Ja I!]пълненI.Iе на
договора под формата на па]эична сума същата следtва .Lla б,ьде преведена 11oсJlедната банI.ова сметка; : I BAl,.r': BGl4UNсR70O01521l]946B, BIC: U]JCRBGSE.Уникредит Булбанк АД

lII.r,7) ОсIrоЕнп фцнансовIl усlIовия II начини на плаUlапе II/rrли позоваваце на
1rазпоредбите, Korlтo гц Jaреrкдат
Jl-^HaTa в офертата На }rчастника трябва включва в(jг]чкLI ра]зходи на
J,lзпълнI.]те.пя эа цялостноlо изпълненI4е на поръч].ата. Цените трябва дабъдат твърди и необвързани с каквито и да е друl.и уaJIовия, кред],!т,ни Li
I1.патсцнl1 средства/ форми на плащане L] гаранцrl11, O(jt]eH l,Iзрлl,]н.]
:,по1,1енатите в Документацията за участI4е.
]1лаIцане,{о се ,jзвършва по следния начин:
-В (-jРОк до 45 дни от представянето на месечната фактi,ра ориIrI,]нал L1 актобр. 1q към същата/ се заплащат 9О9: от стойцостта на съотвеaгната
4)ar.Tl".pa.
()статъкът от дължимите месечнLI суми/ в размер на ].0 : от cToi]!]ocTTa

tla р,сI,1чкIJ фактl.ри, издаденИ при изпълненИе На ДеLrI]О!aТI,1Те ПС,
OL)!!ecTBeHaTa лоръчка/ се заплащат в срок до 45 лни сlт датата на
]1одпI,Jсване на акт обр. 15 от страна на всичкrI учас.f н]4цJ,] в
-Т- О'| 6 ,-, 

вото.

\Iпl (rirl,1]ýiol]c lir..7cl ]b]ýel trli



III.1.8) Правна форма, която трябва да прлrлобис групата от иконом,Iческr1 олераторII,
на rtолто се възлага поръчката 2

I]e ее Llзисква създаване на юриди(]еско лице/ когато }/частнL]к'ь,!/
спрелелен за изпълнител е обедIlнение на физи1]ес]"lt ltllтпll ггltлlг,+9сr it
jtrltla. Договорът за обцествена поръчка се склюqва aлед катс ]]зпълнителят
лрaдстави на възложI4теля заверечо копие от удо|]товсренIlе -за данъчtsа

l_]егI,1a.Iрац]Jя I] эа реrистраt]!Iя по БУJIСтдТ на съl]даден, т, aaaдI]]r'ltitс. 1\r^

.-]aелr!нен]{ето се състои от чуждестранни ф1.1:]итlеск] l JJ /l]пlI r\гlJДl]Че, l,Jl -rlIlLLa,

1,е представят еквивалентен документ за -]iег]JстрацI']я от д,ьрт,ават,1 В коят'
l]а,,]становени

l l1.2 ]'с,-I()т!Ilя t!ъв

III.z. t ) IIпr|lopllaI(rrrt отпосно определсна профссItrI

! l lзп,r,,rtlеltпс,гtl rla Ilор,ьчката е ограl]Ilrlсно Jlo опредсjlеtIа

I I1.2.2) J'с.тоr}Iiя:}а ItзпълясfilIе на

(calro за llоlrъtlкII 3а }'cJI},r-It)
профссl!я

lIl]i]olrillrirIle IIа пl]II-цоrlattпlа'га закоllова, подзаI{оllоl]а плl] IlH!lcTl)aTtI}]Iia

I l I.2.:l) IlII(lroprraцllrr относно псрс()наJ,Iп!
II()l),I)rIlialTal

liol"lтo оT,говарл :ril lIilnbrtrIetItteT() IIit

Ilepca)Ha,la. I(oiiI о!llaлr,rlжetTtte за посоLlване на IIillCIIilta I! пpo(DecIlol]alltt]IITC Kllil';ll](l)IlI,iilltIIII Ilil

1) fIt)liаl)я :lil ltзпълнсЕпего Ila 11оD],чкa Iil

Р-.\ЗffЕЛ IV: ПРОЦЕД}?А
I\I.1

! lIa1l rrt t,opcтtKl зil l!IlовацlIII
]l\б,ll1.I]I() сl,с lcitaI Il te

oпIlcaHrle
l\r.1.1) Вlц процед}ра
!C),t,tl1lltTa проl lелl,ра
Пt lt Irпttltчгнir llроцед\ pi1

! Прочедr ра на логоваряне с предварптсJIRа покана за },чtlс,гIIе в състезате,ll I la процед) Pil

! Сьс r езателсн длаltог

l]Ha]\IIllIIiaTil сI!с,гепIа за Kl! пIо;I(е е IlзползваrIа о г,IK)Il bJlIIIlTeJII]II K\,Il\IlaLlIl

l] с.)I\чаii Hn рапtковlI cIlopaij\.п]eIltIя oг)ocHoBaBalIeпacpoKa.чI!rlloIll)oлl)jtrl(lJ,IcjlIl()cI 11a/ll]lIIIIaпa
LIc] IlI)ll гоllI]}l lI:

I\'.l.:l) I,Ilt(l)oplIaIlIrя отпосно paIrrliorto спора3J пlellIlc ltJ,IIl /Irrrtanlrltllla сrIс,гспIal l}a

lI()Ii\,пIirr
!'l'it;lrl обtшссгtlсrrа порьчка обхвапlil сI{JIlоrlпilнс,го IIа l)allKoBo споl)аз\i\IеlIlIе

! l'апtl<lпо сlltrраз.!NlеIllIе с c,lll!Il olle])aтop

! I'апtкrlпо сIrсlразl i\leHlIc с tlлI(оJIко ()ператора

l lI)c/LRIlлeIl лIаксttпtrutен броit r чilс,гll l lI ll l l{ I)ilпl кoll(J гl, clTnpa:]\ []cIltIc | 2

!'l ll:ltt обtцсстпепа тrор,ьчка обхваrrlа с ьздапilнсто IliI /1l! HaпIIIrI]Ia сIIс ге]\Iа за поIi\ 11KjI

I\'. 1.(}) trIIl()(lрлlацll.rt OTrl(rclto елсriтронIIllrt,гъl)г
Пlll,,'" lr:rr,,,trt,n c,,pl.IpuItn||,l,]JI,

()lгь |IIIlITc IIIln lII о гI IocI I()

I\'. 1.lJ) lIII(l)OpnIaI(rrrr
()бlllс( l l1clla,гil Il о |) b.l lia

()TlIoctrO СтrоразJ,лlснrlс1 () lra лърrliilвIllt rltrp,bl ItIr (GP.,,\)

погIаllit п обхваtit на Сltорпзr rtсtlлетt) зal д,bl)?{iilBlIlI lI0l),ыltill lltl П нс8

l\'.2.1) [[l)cлIrlrlHa пt,блrrrtаl(llл относно тазII процед},ра 2

lI()пlс|) IIil ()бяплеIllIсто в ОВ tIa ЕСi t]ПtlП/S ППt] l]L ПtlПll
1IoNrcp lIa облпJIсIIlrетсl в РОП:J]UI] [][]llГl
(l,,Olttl tлtt s.]sQщц]g. I/eprrodrr.лirr litc)lrlc.l1,1пбtiu обя(lrlеl(l/л 

'i-o,]IyiftLlпIl 
!lc-,I]/2llj ()a)96,leпllc,l{r

(iрл

l \',2

I\I.1.4) lIп4,оl)лIацItя oтHocrlo наýtаллDalIiс Ira брол на PcпIeIlItrt,l,a llJtlt o(DepTrrтc по l}pcflc
lra лоIоRatрrrне1,() IIлI! па дlrалога
!II1rtlltaгatte на постаIIпа IIроцед\.ра за пос1елеIIIlо Ha[liUIлBalIe Ila броя на обс],ilvlаIIlI lc L)eI]IetI]Iя

IIлII IIil,1lоговаl)яtIlIте

\|l|| ( r r',lli l!r,c ]r l. ai.r IL]]lc]lil{oa



()l,яlt lt-т]Jlг ]\Il()Pb,ll,\ K()\|\ll\ ]lпт\( |\]||i(|]|rrrr

l\'.э.4) Iiзrrrllr, rra

! l\r rt,ltt l iicrtll
ffilir,,tгlillcrlrl
!l'1ll,tlt;tl
П/(л r t,t;t r

малтпiiскrl
Непrскrt
IIплерлан/lскп
Полскlt Ill,al)(,гIl

cKlI

!Фреlrсtсlt
!X,tllrзirTcKп
!rlettrпrl
!IIIвелсrrrr

Kollтo п!огат ла бъдат rrсlдадеrrlr офертrrтс rr-lllr iralлIIJIcrlIUtI,a ;tit l1Iас,гllс

II1,()l](KI] ПоDтr.галскtr

I\i.2.7) J'c.,roDlrrI за отRарлне rra o<|lcpTrrTe
,J{lггil: з(l,tl;з zorfl 21л/iuпI/t,ггг

l',.\l}/{EJI VI: ОПЪЛНИТЕJIНА ИНФО
YI. 1) lltIфорпtаt(itл отпосно перIIолrrчното DъзJIагацс
'li)lril пре]l(,тапJIrlва лсрIIодпчно TI о lJ l.irl)я rrlil се поръчка
lIprlгrtoзtrtt (poKol]e 3а п\,б]tIIк},ване,го на с]lедващlt tlбяплеttltл: 2

}'Ieq Ilo ]]peNle: 1о:о(]

сграllа, засе/lатслllil a]ilJla lt it

lIIl(l)орiuаLuIя отпосно уп,ьлноNlощепите лlltlа ti проLIедураIа Bil отRаряне:
lI.. п:",бJil]чнО заседанLlе при отваряне На ОфеРтитa &1oI,aT
]i.]L]дI.1датr!те илI4 участниците в процедурата или технr]

да присъст в а т
:/п ъл l{ ot"]o ще н11

пр-адaтавI4тели, както и представители на средствата за масово
оaведомяБане.

/la П IIе К

I\:.2.2) cl)()ri |}а п()л\,rIlllt:lце lta o(l)clrтIl rI-.rrt IIа i}:lяl!,.IcIlIIrI:ra \ чilс,гItе
i 2]]/o]]/2Or[,] 1Utlr\I}I/гI,гг Ме(,гно пl)eNlc:16:1

I\/.2.:l) Пporlro3Ha дата на ll3пlrаlцаllс на ltoKaHII за търг llлIr ira 1чilстltе I{:t ttirбр:lтlI1,I,с
l;аrr7lrrдатlr П

\.'I.2) IIIr(l)opnlaI(rlл относпо елск,гр(rнното въIrлаt.анс
!lIIc се пlrll,пага ejlcKT])olIlIo пор,I]tIпаr!е

П lIl,, l," rl,rl,,rлзrrп е, IcKTIroIl но rlrn к |r IlIt ItilrIc
IIlt, ce пlrrIспIа e.lt

VI.з) Допълнитедна информацIlя: 2

L,la],lцrrl решения/ съобщения ]J разяснеllия към
a]ъдат п.rбликУвани в профrlла на купуваL]а, Е
I].]етояшата обществена поръчка. РешенIrята за
,-.] J], 11ращат по реда t.ta чл.4З, ал.2 от зоП.

--'U; о /'ос.г lILa го \чl й о, -о,111.11,-,-,
въfJ]оц1.Iтелят IIубликува съобщение до него в

по обriалRаIrе

НаСтоЯЩата ПРОцеД:\rРа Ще
електронната преписка на
приключване на процедурата

I{оIато решJеHrleто це -Апосочен в ,]л.4З, ал.2,
профила на купувача.

Pe]UTeHrleTo се смята эа в чено от датата на пyt]Jlrl кув а не на съоa]щец],tе r,o

or]llltlпa;ttro Hallл{eHoBat{Itei
liar"1I l(]l1я за -]ашtlта на конк урен ци ят а

'fелефон:
+з5 9 29вв4070

J'I.4.4 Оl)r4ц_, ri_oi!I" от!9д4llдj4дроцсд\,рlrте по irIедIlацrIл 2

за процсдlрrrтс по обriалr!ане

IIoщeIlcKtI алрсс:
ojr.ц. Вr] т о tUа IJ,

l-рrrд:
i-'о фI I я

Пощенскп кодj
1000

]]лек,l,ронна лоща:
,]I),]a dm i п @ с]р с . l]g

Факс:
+з5 9 29вO7з15

IItlгс1llrе r, аlцlес (Ulll):
htIp://v,/rrw.cpc,bg

\TI I Jirr]|l\ l!r,c,]ii]r rrel,Ib]3e1 a(]a(h

[\'.z.(r) n,lttlrlrirraлctl cpoIi! през K()iiTo trt|rеlrснтът е rrбвъlrзатl от ()()сртата
()rIlc1l l аr,а'l'рябllа 71а б,L/lс оалIt,IlIIа доi _ дr:l/ll]\I1I ггl.

l |bprjnl!a:
р1:



]]r,з-,tагаltttlяr, орган/в't,зло;кlrгеlrят ltoclI о,ггов()рнос,г за гарантIl|)аI]с Ilil (,lIазllаIIс пl1
закOнода],елстRото на Европеiiсl{llя с,I ll)з ll l]il Bcll(i1.1l пI)l1,1(,:,iltNlIL.]alioIIIL

' моля, повторетеJ колкото пъти е необходимо

' в приложимите случаиЕ ако тази информация е известна

'о може да бъде присъдена значимост вместо тежест
? r може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се 1.1зползва

()d)IIt(Itn IIно IlaIli\Icяol]aIJ]Ici

II()lllспскII алрссi

I'I)ад: ПolllcIlc]ilI Kolt: fl,bprKaBa:

'l'e,uc(lolt:

lj.IleIi l ронпа IIoIItai Факсi

I l11,I,e1lI rc,r, алlrес (LIRL):

\-I.4.:з) ПолаDане ца ;ltалбlI
'li),IIIa I!IId)oI)NIaLlItя oтtlocнo rcpaerl cpcltt/KpaiiгtlI сроковё за lIолапаlIе IIa raa-rtбlJ,
i'I ti r,] эi] пi)аЕJIпата Еа гIl .;.' ,-- :l]П l.i.-:, !]1, ] ]пё]iF-_..цlill , 1 ]

YI.4..l) С.,I}-;Iiба, о,г I(оятО пtorie ла бъле п<rлt,чена rrrtфtrрпIаtцtlrr oTrl()cIl() полаr!itне,lt)
ir,,:t.цбlr 2

\rчllцrIiUlно наUменоRание:
bI]l Jr. п ЕАД
Пощенскл адрес:
J]]B,bH 1.ра да
Il)ir,,(:
j- ь-цъбо в a)

ПопIеIlскп Ko/l:
blчl-)

/lържаIrа|
tsс

Теле(l)онi
+з59 41862з9_]

liлек,l ронЕа поrца:
maI}iet 1эЬr1 kel -bq. соm +з59 41в62з9з
I I l tтсрпе г iulpec ([IRL):
:i.,]i,i,r i {.: L]J.(]orn

\-L5) ДаI.а на Irзпраll(анс на настояtцото облвленItе
,-{;,r;r: :з,о:,,:о Iý 29(/ \I \t/ гl гг

\|||| l rh,] r i.nc ],ll)c ii|,l. \]яclIilir.l


