
20.01.2020 г. Съдържание на документ

00657-2020-0001

1. 11.111.1Х/.Х/.Х/1.Х/[1.Х/1Н.

ВС-Габрово:

Решение 321 откриване на процедура

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
6. ВиК инженерство

Решение номер РД08-5317 от дата 14.01.2020 г.

1: Възложител

Секторен
1.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен Мо (ЕИК): 817040128
В6322, В и К ООД, бул. Трети март М.» 6, За: инж. Розалин Йорданов Парашкевов - главен

инженер, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, Е-таЦ: отсее”11с-3аьгоуолот, Факс:
066 801178

Интернет адрес/и:
Основен адрес (НМ): танци"К-раьгоуосот.
Адрес на профила на купувача (Ш): 111гр5://ор.товаргоуо.сот/хдзг”с11К1-о1751нсзтуепй-

рок-ас111(1/168-.

1.4) Основнадейност
Водоснабдяване

11: Откриване

Откривам процедура

за ВЪЗЛЗГИНФ На ОбЩССТВСНЗ поръчка

Поръчката е в областитеотбрана и сигурност:
НЕ

П.1) Вид на процедурата
Публично състезание

111: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

1У: Поръчка
[У. 1) Наименование

Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на „В и К“ ООД- Габрово
1112) Обект на поръчката

Доставки
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ЩЗ)

1у.4)
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ша)

ит)

ша)

Съдържание на документ

описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва периодични Доставки по заявки на
възложителя на спирателна и друга арматура, подробно посочена в техничеките
спецификации.
Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:
1

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейскитефондове и програми
НЕ

Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Мотиви за невъзможносттаза разделяне на поръчката на обособени позиции
Според чл. 5, ал. 13 от проикта за договор, по искане на възложителя и предоставено от
НСГО помещение, изпълнителят следва Да ПОДГОТВИ консигнационен склад С най-често

поръчваните И необходими В случай на авария изделия. При повече ОТ един изпълнител
ПОДГОТВЯНСТО на консигнационен склад би създало сериозни затруднения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

При изпълнение на аварийни ремонти, заявяването на НСОбХОДИМИТе СТОКИ ОТ различни
изпълнители би СЪЩО би създало сериозни затруднения за ВЪЗЛОЖИТСЛЯ.

Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включваДДС: 350000 ВОМ
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

У: Мотиви

ут)

уа)

Мотиви за избора на процедура
Видът на процедурата е определен в зависимост от прогнозната стойност на поръчката - чл.
20, ал. 2, т. 2 от Закона за общественните поръчки.
Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален Ме: --

У]: Одо-брявам

ОбЯВЛСНИСТО за оповестяване откриването на процедура
документацията

УИ: Допълнителна информация

мно) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша На 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, Е-1па11: срсаатитедереьа,Факс: 02 9807315
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Интернет адрес/и:
ПКЪ: 11Цр:.=“/хтичмсрсЪд-Д.

УПЗ) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване

на решението за откриване на процедурата И/или решението за одобряване на обявлението

за ИЗМСНСНИЗ или за допълнителна информация е ДеССТДНСВСН, считано ОТ изтичането на

срока по чл, 179.

УП.4) Дата на изпра /
, ”, »

ото решение
20.01.2020 Г.

УИ]: Възложител

УПИ) Трите имена
Владимир Георг

УШ.2) Длъжност
управител
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