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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

DПроект на обявление
I8!Обявление за публикуване

РА3ДЕЛI:ВЪ3ЛО~ТЕЛ
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за
процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2

Водоснабдяване и канализация ЕООД 115010670

Пощенски адрес:
бул. Шести септември N! 250
Град: 1 кодNUТS: Пощенски код: I Държава:
Пловдив BG421 4006 BG

Лице за контакт: Телефон:

инж. Невяна Божилова,юрк Катерина Дончева +359 32605-945/+359 32605-
955

Електронна поща: Факс:

vik op@vik.bg +359 32635-431

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.vik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
httр://www.vik.Ьg/РuЫiс-рrосurеmепt/viеw/ОР-1-05-s-рrеdmet-
quotDostavka-zа-пuzhditе-па-ЬdquоViкrdquо-ЕООD-пdаsh-Рlovdiv-po-
obosobeni_pozitzii-na-Trabi-Fitingi-i-svarzvashti-elementirdquohtml

1.2) Съвместно възлагане
DПоръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:

IоПоръчката се възлага от централен орган за покупки

1.з) Комуникация
I8!Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен

достъп на: (URL)
http:/ /www.vik.Ьg/рuЫС_рrооuremmnп//iew//О_llоО_s_рrеdmmt-quооDoоttavka-za-nuzhdite-na-
bdquo ViKrdquo- ЕООD-ndash- Plovdiv-po-obosobeni-pozitzii-na- Тгаш- Fitingi-i-svarzvashti-
elementirdquohtml

DДОСТЪПЪТдо документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от

I8!Горепосоченото/ите място/места за контакт
IПдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
Dелектронно посредством: (URL)
I8!горепосоченото/ите място/места за контакт

IОдо следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
О Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

1.6) Основна дейност
DПроизводство, пренос и разпределение на газ DЖелезопътни услуги

и топлинна енергия
DЕлектрическа енергия ОГрадски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги

DДобив на газ или нефт ОПристанищни дейности
ОПроучване и добив на въглища или други ОЛетищни дейности

твърди горива

УНП: 2се3с271-с609-4е81-86е 1-b59d62467a93
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'~Boдa
ОПощенски услуги

ОДруга дейност: _

РАЗДЕЛ 11:ПРЕДМЕТ
11 ) Об б.1 хват на о ществената поръчка
11.1.1)Наименование:
"Доставка за нуждите на "В и К" ЕООД ~ Пловдив, по обособени позиции,на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване; Б) Тръби заотвеждане на отпадъчни води; В) Фитинги И свързващи елементи"
Реф~ентен HOM~: 2 ОП-1-05
11.1.2) Основен CPVкод: 44162000
Допълнителен CPV код: 1 2 QB44
11.1.3) Вид на поръчка

lD_Строителство ~Доставки О Услуги
11.1.4) Кратко описание:
Доставка за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив, по обособени позиции,на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване; Б) Тръби за отвеждане наотпадъчни води; В) Фитинги И свързващи елементи, периодично, следзаявка, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, бул. "Шестисептември" N~ 250 или ПС "Север" , за срок от 4 (четири) години следсключване на договор/и за изпълнение с участника/те, определен/и заизпълнител по конкретната обособена позиция.
11.1·5) Прогнозна обща стойносте з

Стойност, без да се включва ДДС: 3990000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)

11.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
~Дa
ОНе

Оферти могат да бъдат подавани за
~всички обособени позиции
Омаксимален брой обособени позиции:
Осамо една обособена позиция

ОМаксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
ОВъзлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване
Обособена позиция NQ: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPVкодове 2

Основен CPV код: 1 44162000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2·3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складова база на Възложителя находяща се в гр. Пловдив, бул. "Шестисептември" N' 250 или ПС "Север" (съгласно заявката) .
код NUTS: 1 BG421

11.2·4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)
Доставка чрез покупка за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив на тръби запитейно-битово водоснабдяване, в т. ч. : Полиетиленови тръби високаплътност от РЕ100 (от DN 20 дО DN630 вкл. , (при 6, 1О, 16 atm, а за 20

УНП: 2се3с271-с609-4е81-86е l-b59d62467a93



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)
Партида:

atm - DN90 до DN500 вкл. ) ; Полиетиленови тръби висока плътност

двуслойни, от PE100RC, за открито полагане без пясъчно легло (за 10 и

16 atm - DN90 до DN630 вкл. ) ; Полиетиленови тръби висока плътност

трислойни, от PE100RC за безизкопно полагане (за 10 и 16 atm - DN90 до

DN630 вкл.) ; PVC-O тръби (за PN 12,5 и 16 - DN110 до DN630 вкл.) ;

Напорни стъклопластови тръби от 0300 до 01000 включително (за PN 6 и

10, SN5000 - DN300 до DN1000 вкл. ; за PN 10 и 16, SNlOOOO - DN300 до

DN1000 вкл. ;) . Доставките ще се извършват периодично, след заявка, за

срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания за

Изпълнител по конкретната обособена позиция. Примерната номенклатура е

посочена в Техническата спецификация към документацията за участие.

Количествата не могат да бъдат посочени в момента, тъй като зависят от

нуждите и възможностите на Възложителя.

11.2.5) Критерии за възлагане
~ Критериите по-долу

~ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 Срок на доставка 20

О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

~ Цена - Тежест: 21

80
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2000000 Валута: BGN

(за ра.мкови споразумения или дина.мични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване ДаD He~

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
СС изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти ДаD He~

11.2.11) Информация относно опциите
Опции

ДаD He~

Описание на опциите:

11.2.12) ИнФормация относно електронни каталози

УНП: 2се3с271-0609-4е81-86е l-b59d62467a93
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DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
елеКТQоненкаталог

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със ДаD He~средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието и вПрофил на купувача на електронната страница на Възложителя, посочена по-горе.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11 2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на тръби за отвеждане на отпадъчни води
Обособена позиция NQ: 2
2

11.2.5) Критерии за възлагане
~ Критериите по-долу

~ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 Срок на доставка
О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

~ Цена - Тежест: 21
80

20

11.2.2) Допълнителни CPVкодове 2

Основен CPVкод: 1 441 62 ООО
Допълнителен CPVкод: 1 2

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складова база на Възложителя находяща се в гр. Пловдив, бул. "Шести
септември" N" 250 или ПС "Север" (съгласно заявката).
код NUTS:1 BG421

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услути или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)
Доставка чрез покупка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на тръби за
отвеждане на отпадъчни води, в т.ч.: Безнапорни стъклопластови тръби от
0300 до 02000 включително, при SN5000 и 10000; Полипропиленови
гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от 0150/160/ до
01000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8,
Стъклокерамични тръби от 0200 до 01400 включително. Доставките ще се
извършват периодично, след заявка, за срок от 4 (четири) години след
сключване на договор с избрания за Изпълнител на обособената позиция.
Примерната номенклатура е посочена в приложената към документацията
Техническа спецификация. Точните количества не могат да бъдат посочени
към момента, тъй като зависят от нуждите и възможностите на
Възложителя.

О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1ОООООО Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _
или
Начална дата: дд/мм_Lгггг

УНП: 2се3с271-с609-4<81-86е 1-b59d62467a93
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Крайна дата: ДД/MM/гrгr

Тази поръчка подлежи на подновяване Да О Hel8l
Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да О Hel8l
11.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да О Hel8l
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О Hel8l
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
Пълната информация за поръчката може да бъде намерена в досието и в

Профил на купувача, на електронната страница на Възложителя, посочена

по-горе.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на фитинги и свързващи елементи

Обособена позиция NQ: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPVкодове 2

Основен CPV код: 1 44164310
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складова база на Възложителя находяща се в гр. Пловдив, бул. "Шести

септември" N! 250 или ПС "Север" (съгласно заявката) .

код NUTS: 1 BG421
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)
Доставка чрез покупка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на фитинги и

УНП: 2ее3с27 l-сБО9-4е8 1-8бе l-Ь59dб24б7а93
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свързващи елементи, в т. ч. : ПЕ фасонни части за челно заваряване иелектрофузно заваряване от 063 до 0630 включително (в Т.ч. коляно,тройник, тройник-намалител, предфланшова връзка, намалител,
електромуфа) ; ПП фасонни части за механична връзка от 020 до 0110включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово
водоснабдяване от 020 до 0315 включително (В т.Ч. преход с вътрешнарезба, преход с външна резба, коляно 900, коляно 900 с външна и коляно900 с вътрешна резба, муфа, преход с фланец, тройник, тройник
намалител, водовземни скоби) ; Свързващи елементи за полипропиленови
гофрирани Двуслойни тръби за отвеждане на отпадъчни води от 0150 (160 )до 01000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 (в Т.Ч.двойнощекова муфа, уплътнителен пръстен, тапа, сградно отклонение,
коляно 900, дъга 450, разклонител 450, преход за PVC) . Доставките ще сеосъществяват периодично, след заявка, за срок от 4 (четири) години следсключване на договор с избрания Изпълнител за конкретната обособенапозиция. Примерната номенклатура е посочена в Техническата
спецификация, неразделна част от документацията за участие в
процедурата. Количествата не могат да бъдат посочени към момента, тъйкато зависят от нуждите и възможностите на Възложителя.
11.2·5) Критерии за възлагане
jgI Критериите по-долу

jgI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 Срок на доставка 20
О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

jgI Цена - Тежест: 21
80

О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената ПOQъчка

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност,без да се включва ДДС: 990000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за_цялата Тl]J_одължuтелностна тази обособена ПОЗlYl_ия)
11.2·7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: ДД/ММ/ГГГГ

К...12_аЙнадата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HejglОписание на подновяванията:

11.2·9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
СС изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да О Hejgl
11.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да О HejglОписание на опциите:
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11.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О Не\'&!

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието и в

Профил на купувача, на електронната страница на възложителя, посочена

по-горе.

РАЗДЕЛ 111: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1)Условия за участие

111.1.3)Технически и професионални възможности
О Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП се изисква участникът да е
изпълнил доставки с предмет и обем, идентичен и/или сходен с предмета
на поръчката/обособената позиция през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, включително с посочване на стойностите,
датите и получателите; Да прилага система за управление на качеството
EN ISO 9001:2015 или еквивалентна. Възложителят ще приеме и система за
управление на качеството EN ISO 9001:2008, в случай че към момента на
подаване на офертата същата е валидна за участника. Обхватът на
сертификата трябва да е съотносим към предмета на поръчката/обособената
позиция и да е в срок на валидност.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът да представи най-малко 2 (две) удостоверения за добро
изпълнение на доставка/и с предмет и номенклатурен обем идентичен или
сходен с предмета/обособената позиция на настоящата процедура (без
значение за кои от обособените позиции се отнасят). В случай, че
участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, не е
задължен да представя по две удостоверения за всяка позиция. Например -
при участие по една позиция се представят 2 удостоверения минимум, при
участие по две и повече позиции също може да се представят минимум две

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Не се изискват.
111.1.2)Икономическо и финансово състояние
О Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
СПИСЪКи кратко описание на критериите за подбор:
В съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП се изисква реализиране на
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен
на база годишните обороти.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Минимален оборот от доставките, попадащи в обхвата на обособена позиция
А - 3 млн. лв., без ДДС, за позиция Б - 1,5 млн. лв., без ДДС, за
позиция В - 1 млн. лв., без ДДС, изчислени на база годишни обороти за
последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на
която е създаден участникът или е започнал дейността си.
Обстоятелството/та се декларира/т в ЕЕДОП, част четвърта, раздел Б
"Икономическо и финансово състояние", т. 2а, а документът (справка)
потвърждаващ гореописаното е изискуем при условията на чл. 67, ал. 5 и
в хипотезите на ал. 6 от ЗОП.
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удостоверения. Списъкът се попълва в ЕЕДОП, част четвърта, раздел В
"Технически и професионални способности", т. 1б, а удостоверенията за
извършена доставка са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в
хипотезите на ал. 6 от ЗОП. Участниците следва да имат предвид, че в
удостоверенията трябва да са описани и номенклатурите, които участникът
е доставял, както и телефони за връзка и лице за контакт. Информацията
за прилагането на система за управление на качеството EN ISO 9001:2015
или еквивалентна се попълва в ЕЕДОП, част четвърта, раздел Г "Стандарти
за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление", а
документите, удостоверяващи горепосоченото са изискуеми при условията
на чл. 67, ал. 5 и хипотезите на ал. 6 от ЗОП.

111.1·4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията на
чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, Т. 1 и 2 от ЗОП,
възникнали преди или по време на процедурата. При наличие на посочените
основания участникът има право да представи доказателства за
предприетите мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят преценява дали мерките са достатъчни за гарантиране
надеждността на участника. В процедурата не могат да участват
участници, за които е важи забраната по чл. 3, Т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС,освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия
закон. Участниците следва да имат предвид и разпоредбата на чл. 5, ал.
1, Т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.Възложителят отстранява от участие
участниц, който не отговаря на поставените критерии за подбор и на
основанията посочени в чл. 107 от ЗОП. При подаване на офертата си
участникът следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от
ЗаП.

111.1.5)Информация относно запазени поръчки 2

DПоръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение

DИзпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места

111.1.6)Изискуеми депозити и гаранции 2

Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора
представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в
една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN:
BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при "Банка ДСК"
ЕАД - Пловдив, под. Център, или внесена в касата на "ВиК" ЕООД _
Пловдив, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на
3 (три) % от стойността на договора по конкретната обособена позиция,
при условията на чл. 111 от ЗаП. Общата стойност на договора по дадена
обособена позиция е равна на предлаганата цена от определения за
Изпълнител на конкретната обособена позиция участник. Когато
участникът, определен за изпълнител, представи банкова гаранция за
изпълнение или застраховка, същата трябва да бъде със срок на
валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на
действие на договора.

111.1·7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Със собствени средства, в левове, по банков път, в срок до 30
(тридесет) календарни дни след конкретна доставка, представяне на
данъчна фактура и приемо-предавателен протокол.

111.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,
на която се възлага поръчката 2

Когато определеният за Изпълнител е обединение на физически и/или
юридически лица, същият не е задължен да създаде юридическо лице.
111.2)Условия във връзка с поръчката 2
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111.2.1)Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
О Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

111.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

111.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
03адължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
I8!Открита процедура
ООграничена процедура
ОПроцедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
ОСъстезателен диалог
ОПартньорство за иновации

IоПублично състезание
IV.l.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
ОТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

ОРамково споразумение с един оператор
ОРамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

ОТази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
. DДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
ОПрилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения

или на договаряните оферти
IV.1.6) Информация относно електронния търг
ОЩе се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да О Hel8!

(GPA)
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на
проФила на купцвача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/07/2017 дд/мм/гггг . Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4

дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
1

ОАнглийски О Ирландски О Малтийски О Румънски ОФренски

I~Български FiИспански FiНемски fjСловашки DХърватски
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ОГръцки О Италиански О Нидерландски ОСловенски ОЧешкиОДатски ОЛатвийски ОПолски ОУнгарски ОШведскиlDЕстонски ОЛитовски ОПщпугалски _f]фински
IV.2.6) Минимален срок, през който офврентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: б (от датата, която е посочена за дата на по~аване на ~epTaTa)
IV.2·7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/07/2017 дд/мм/гггг Местно време: 10:00
Място: Заседателната зала на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести
септември" 250.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедуратаили техни упълномощени представители, както и представители насредствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2
2021 година

Да jgJ НеО

VI.2) Информация относно електронното възлагане
ОЩе се прилага електронно поръчване
ОЩе се използва електронно фактуриране
[ОЩе се приема елек'I'QОННОзаплащане
VI.з) Допълнителна информация: 2

Оферти могат да се подават за една, няколко или всички обособени
позиции. В раздел Г "Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка" от част трета "Основания за изключване"
на ЕЕДОП участниците следва да попълнят информация по чл. 54, ал. 1, т.
1 от ЗОП за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл.
219-252 и чл. 254а-260 от НК, както и да посочат информация за
престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга
държава членка или трета страна. В същия раздел следва да се посочи
наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 44 от ДР на ЗОП
между участниците, както и обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

VI )П б,-4, Lроцед_урипо о жалване

VI±1) О_1!_ган,който отгов~я за l!I>_оце~ите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N' 18
Град: Пощенски код: 1Държава:София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI±2) Орган, който отговЩ!_яза l!I>_оце~ите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: 1Държава:

Телефон:

УНП: 2се3с271-с609-4с81-860 l-b59d62467a93
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Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.З) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.

100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или

решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна

информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша 18
Град: Пощенски код: I Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 30/0S/2017M/MM/гrгr

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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