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АгЕнция по оБщЕствЕни поръчl(и
1000 София, ул, Леге 4
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РВШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕД},РА

ко

D-llllпlln-xxxx

! l l1locKT lra peruc:lttre

fi l'ottlclllrc за пr,б-,tl tKтBttltc

Pe]tlelIпc ll

оtsо инФо
Деловодlrа rrнформация
ПартI.1ла lIa възложtrтеля: оо75В
ПолеJtенIlс: _
I{зходящ Boltlep:9tzоT дата tzfo7 fzot7
I{опtентар на възложптелл:
l,:вап].],l]IкацI,Iонца система с предмет: "Доставка на верrlги за транaЕортьорй l,]

llоде\]н],l СЪОР'ьЖе н].,1я ll - реф . t.i' кс 12- / 2 017 г ,

РАЗДЕJI I: ВЪ3ЛО}КИТЕЛ
!1Ir б.пlтчеIt
lYlСеt. t'r ltrt'tl

I t'l нлIrrrаilппянllе ll алDес
(]dлtItlIално ltаипtепование:
EpI Ir]. п lАД

Национален регпстраIцlонен Hollep:
12з526494

ПotlteIIcKlI адрес:
1,1.--.ч гр ада
Грод,
Г,ьлъбо в о

кол NUTS:
вGз4 4

Пощенскп код:
6280

JIпце за контакт:
КрасI,1мира ДимI4трова

lелеФоп:
а цl в 62,з9 ,1

IiIeKTpoHпa поща:
inar{etФl]r j ]jeI-bg. соп

Факс:
од|в 62з9 з

tIIrTepHeT адрес/и
Основен адрес (URL):
http: / / i,Jtdw. Lrrikel-t)q. соп
Мрес ва профпла на купувача (URL):
trtip://t,l,,Tw.brikeI-bg.com/lrglabout-us/buyer-profiIe/qualification-systems/174
dOSLavka_na_veIiqi_za_transportyoora_i_podemni_saorazheniya ref_kS 12_201l_q

I.2) Ilrtд Ira въз,,I о 
'tirtтсля(ltопълвп се от п."-блtlчен вт,зJlож!lте_л)

! Mtltttrc,гepcTBo Ilлll друг лl,ржавеII орган,
вI(пIоrIIl ! (.Ilпo TexIIlI l)егпоtlaL,IнI'l илll п{еСТН1I

II()/Il)азделсIl lIя

! I Ialltlol r n,,tlta агсн t цtя/слl rtсба

! I'et t Iolta-пcrl lIлIt NIec,l,eH орIаtI
ПI't t,tlона пrlа ллIl пlес'f на агеtIцlIя/служба

Плрt,.,,,n,

! Публrтчноправ на оргilII I t заtlпя

!EBpclпeiicKa rtнсrttг\,rцrя/агснt(пя llлIt Nlе)к/lународIlа
организацпя

I.:l ) ocrrol!Ha деr"tност
(Il()Il ьлRа сс о1, п\,бпItчен възло)кltтел)

П об r l lес'гвсtl r l l,слl,гtr

!t)rбрана
!Обrtlествсlr рел It сIlг\ рност
!()по-,r l ta сlrспа

ПI lNUH,,\IIl,tccI-1l tl rhtlHnltcoHtt деiirtо,"тtI
п 3дравеоtlазваl te

!IIастаttяrrатtе/лrttлI]!IlIIо cTpolrI еJIс,гlк) l, i\]ecTa зil 0l/(l1x
Il к_\лт\,ра

!Сошtlалllа закрt1,1tа

!Отдltх, Kl.1lTl ра ll I]el)oItзпol]cl(atIIle

!Обllаз<rваrtttе
ПлI'r l л ,r,,iirlncT:

I.4) Ocrr<rBrra деiiност
[попт,lt ва сс o,I, ceKTopetI в'ьзлоrки'гел)

]l'лз lt,гоплllяIlа енергия
Х Е,,tектDоепе ргrlя

ППоrцеtrскlr },оrчгtt
ПЕксплоатацпя rta облас,г

\! ]] ]]!Ili-l!l.] ]oL]b Lrli]ссгIlrбlielб



]Jодосltабдяванс дсrIност:

РА{tДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
! Открtlпапt п роtlсд\,ра

!за вr,з.ltагатtr. lla обществена поръчкд
!за склtочване на ра[lково споразуNIение

!за създавitнс на дilнаптlIчна cLIcTeNta за покупкII

!KclrtK,t 1lс lзп прсlект

ffi Сr,:злавапt квалпфпкацtrонна систепrа

lIор].чката с в областите отбрана п crtrypHocT ла П нсХ

РАIJДЕ.II III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

I I.1) l}rl./r,ia

(попт,лва се от пl,блtrчен възлоrкlrтел)
!Отrсрпта проllеllура
! Огрlrlпчеrtа llpolle1.11lpa

!С ьс геза,те,ппа процедура с договаряне
! Сr,с,гезателен дttitпол
! fIirpтHbopclTBo за ItновацIlIt
ПЛ()I оваряlIе без Itрелварително обявяване
!I(oHKtpc за проек,г

! I It блrtчпо състсзанtrе
flI[ряrtо 71оt,оваряttе

(поп,ь,ппа се от секторен възложIrтел)

!OTrrpllTa llроцслr ра
!()гlrлнtl.tсна прочелура
!flогоtlа;lлне с пlrедRарптелна покана за }частие
!Сr,rr,с.за r e,,lett 7ltta,,tot,

! lIпр,гllьорсlгво за IIIIоваLlил

!,/I<llrrB аря t le без npellBap!t гerlr!a tIoKaHa за J/час1,1{е

! I(rlr rKr рс эа ttlroeKt

!IIl б,rrIчrtсr сr,сr,езаtlttе
ГlII Ilяl tlo ,,(о гопа]rл lre

(за п ь:з,rar а ttc lta обIIlес]]]еtIа l lор,ьчка в областrlте отбраtlir л сltц pttocT)

!()граrtllчеrlа rllюrlел1,1ltl

П,/[,, t ot,;t |,л tt,, r, лr Гrл t t Kr tl;tHc нп обл влсн t tp за поLlъч кп

! Lir,с-гсзатс,ltсн дttалоr
!,/[оговлlrя+lе бсз п} блIIкуване на обявленrlе за поръLlка

(пtrпт,лва сс от пl-блrrчен възлоiкrrтел)
ПIIJI. 7з. aJr. 1 от ЗОII
!Чlr. 7з, a.,r. z, ,г, r, б. [.,,] от ЗОП
ПtIJI. 7з, il]I. 2, r,. 2 оl,ЗОП
ПLIл. 1t], .Lп, r. ,г 7 в,ьв вр. с rur. б от ЗОI1
!.Iл, 79, ал r, т, L,.,l от ЗОП
ПrLц, 13. .Lп. 1, ,г. 11 във вр. c.L,,L 8 от ЗОП
ПЧл 13, ал. r, т. rz от ЗОП
ПLL,l, 182, arl. 1 rrl]B вр. с чл, 79, ал. r, т. [..,] от 3ОП

tl.1l 1f]2, аJI 1, l. Г. .l о,г ЗоП
(попълва сс от celiтopeн възложптел)

ПtIл. 1з2 от 3ОП
ПtIл. 1f], аJI. l, r,. 7 Br,B вр. с а.л. б от ЗОП
!Ч,,r. tзВ, arr- r. r,- [,.,] от ЗОlI
!rl.,r. rз8. a,,l. 1 l],ьв вр, с ч,п, 79, ал, 1, т, [,,.] от 13ОП

!Ч lr. l3. ап r. т, lr пъв вр. с ап, 8 от 3ОП
Пtl,ц, 13, ап, r, r,, rz от 3ОП
!LI.n 13z. a-ll. 1.,r. Г...l о,r ЗоП
!tI-,r, t3:. iur. 1 I]ъЕ вр, с чл, 79, .Lп, r, т, [,..] от ЗоП
ХЧ,1, 141. ал, 1 от ЗОII

tln, 1.12. i]л.4l11)t! пl], сLIл, 142.ал. 1пчл, 141.ал, 1отЗ()lI
(пtlпl,лrrа сс прlr lъзлагаяе на обществепII поръчI{It в областrlте отбрана lr crrrylrHocT)

!L1-1, tбо от ЗОil
!(Ilr. r(l1з. trл, r от ЗО1I

164- i,tл. 1. т Г.,.l от ЗоII

\llll IlrrL rr l) ] ii]|.l|\li\. i
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рлз fV: ПоI'ЪЧКА
Iv.1) НаимецоЕание

"Доставка на вериги за транспортьорй и подемни съоръжения', - реф. N,кс 12 /
2011 г ,

I\'.z) Обеrtт rra lrоръчr{ата
!(i грrltr,те,пс,гпо

ffiДосr,аlrкlr
!l'cltr гlt

IV.3) Опrrсаrrие Ца предмета па поръчката (естество II количество на строителци работtl) л(rсга8кrt
ttлlI J,сratl,гfI !Iли YказDане на поц)ебпостll и и9исквания)
I(огаl,о осIiовпttят предмет съдържа доп,ьлнителни предмети, те трябва да бъдат оппсанrI ,ryк.

Прелl,,]ет на квалl.]фr]кационната система (КС) за подбор на стопански субекти е
д,](]тав](а l!a вериги за транспортьори и подеL4н],1 съоръженrlя, необ:{од!..1Nlи за
пгав].lj!l]ата и норl,]tална работа на производствените съоръхения в ,,Врикел'' ЕАД,
Предr,,Iетът на (]истемата е раэделен на 2 (две) обособени поз]lции (ОП), както
сJ]елЕа:
ОП li" l - ,,Даставка на стандартни вер],]гиl/,
ОП П' 

'] 
,,Доставка на нестандартни ЕериI.и, изработени по чертеж.//.

l]рогнознrlте обеl'4и на доставките7 предмет на обществените поръчкLl/ коrlто це се
рljалl.tзJ]рат в рамките на настоящата кс ще бъдат посочванr] от възлож!lте.ля в
пок.]нIlте за представяне на оферти за всяка конкретна поръчЕа. ВъзJlоrк]4теля с]]
запазва правото да включва нови номенклатч]]и, както и да ,I:зключва TaKtlBa от
ailецJ.!l!иrаLllJите.

I\1.4) Обпlсствеliаt'а поръчtiа съдърrка llзIlсквапItя, свързанrr с олазваItе lla оI(олната Да П Нс В
срела
KprrTcprllrTe, с!}ързацrI с опазване на
тсхIIlIчсската спецt r(l lI Kar 1rtя

rprt гсрlrltтс за подбор

покtlзilIспJггс зil оценка па оt|rертптс

околпата среда прrIсъстват в: (пIоJrя, поссlчстс бlrоii)

It.-l]lскl!аIll!ята прл IIзпълItенllе tla дсtговора (кпаr,зIl Il проекта па общII
,rюгсlвсlllнIt t,словttя)

(брой )

(брой )

(брой 
)

( брой )

ПI.5) IJпФорпtацrIя относно средства от ЕвропеriскIIя сыоз
()бIIlс(тпспата I]орьчка е пъв връзка с trроектп/илtr програпIа, фuнансlrрап/а cr,c средсrва o,1, ДаП НеХ
cпpotlciicKlt,t е t|сlндопе II програl\lи
I Iлсr tl ll(lлttацltя на Ill)оек,гаi

IY.(r) l'азделrrне ца обособенц позицип
[Iастолщата tlopT,.Iкa е разделеtIа l{a обособенtt позпциll Да Х tlc П
MoTttпIl за неt}l,зпtо}кността за ])аз,целяIlе на поръчката lla обособенII позI!IlIti.l (кога-l,о е t tрttлояrл п,tо):

I\1.7) fIрогцозпа с,гоiiност на поръчката
CToiiIlocт, бсi] дir се Rк4rочва !flC: I3алlта:450000 L]G l]
l\1,8) Прсl\itrетът rIa поlrъчriата се вт,злага с няIiолко отдсJ,IнIr процел.rрrr: лаП неХ
(Jбrtца cTrriitr<rcT на ПОРТrЧКаТа, Част от колто се възлага с нас,г(rяIl(ата проl(ел\.ра:
( trliirrrlt,,r,. бсэ ла се вк;lкlчва l{/{C: Ва,ц\ l а:
(]lllI(,bli IIа oc,l'alIaJIt1,1'c IIроцед\'])Il с Kpa,l.Ko опIIсаItIIе Ilа.гсхнtIл предпIе,l,:

\lпl :1.1o&\.( l9r.lcob_bI'cl:.eг гrбlсеlб
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рАз V: МоТИВИ
V.t) MoTrlBrr за rrзбора на процелrlrа (когато е прилояiпмо)
(I{ра'гко сlппсание па факlхческпте обстоятелства, KotrTo обуславят trзбора tta cbo,r,BeTllaTa процедчIrа)

\r.2) JIIlIla, /цо riorITo сс IIзпраща поriаната за \alacтlIc в процел},lrа на догоRаряне без прсдtrарrrтс;rнrr
tlбrrlrлснrrс, логоDаряне без прелварrrтелна поI(а а за 1rчастlrе, логоваряrlе бс:r пl,блrrrtr,ване на
()бr(RлснlIс за поръчr(а, пряко договарлне (riогато е прltло;rirtпtо)

\'-.:J ) Ilac],orrrl{aтa процеl\}ра с свързана с прелхолна проrdсд)-ра за възлагаlIе на обlIdсстDсна
Ir(rрт,чriа rrлft lioHri\Tc за проект, ltоято е (когато е прrrлоrirtпlо):

t] i']: |.L l LelrIeH'Ie lФ от дата дд llil/r.l г
публ],It{увана " 

pearr"arpu 
"а БОщ"arч",rrrБ-поръчки под уникален N!

(ппппп-уууу хххх )

ffi tlбя rl rrctlttc,r,tl за t)поI]ес],яl]аI!е открIIването на проllед\,ра
! lt<lt;ltt ra t а за t.tacTlle

РАЗДI]Л VII : ДОПЪЛНИТЕJIНА ИНФО
\rII.r) /]оrrт,"тнrrтелна rrн{rорпrаrцrrя (когато е прrrло;+ilrllо)

\III.2) Орган, Kor"rTo отговаря за п|rоIцед\,lrпте по об;калване
С)(rItцtIirпн о п aI t лt eHoBaHIre
кол,1I,1i]llя за зашита на конкуренLlията
IlaIllIollalIelI tl71elr гlr(llrкацllопеIl N(r (EtIK)

1IotueHcKIt алрес
i],.л. E]iI!arLa l8
['рад
СофI,1rt

Поttlенсrtи кол
l000

Лържава
Регlублика Българlrя

Телефон
с2 98B40l0

Алрес за елекl,ронна поща
,:р, ,а drnr t-r I? с:р с . bg

Факс
с2 9вO]з15

Пrlтсрrtет а2lрес (URL):
htti): / ,/,.]Lnv;. срс. Ь9

vII.з) ПодаRаце на жалбll
'ГочtIа l]II4)орпlilцIIя относно краен срок/крайнrt срокове за подаl]ане tta ясалби:
(jъl.ла.но правLIлата на гл. 2J от зоп (чл. 196 и следващи,lе от _]оп)

1? / oj / 2o \i )l] l / i,l 1,1 / тf гf

\rIII.1) TpIrгe ttпreHa: (Подпr,rс)
я lll,] r ]|I I] lавлов Пав_псв

\ЦII.2) ДJIr,яiЕостi
]]i_:г1:-_пIJ] fте-пен ДI]ре кт ор

\lll| | o,,r j-( l,,].]пnb.hI'cic.I Irбlсl!6


