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

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

О Проект 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: I кодNUТS: Пощенски код: IДържава:
Пловдив BG421 4006 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж, Невяна Божилова,ЮК 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/ОРО-1-04-Dоstavka-konsumativi
-reaktivi-i-himika1i-po-obosobeni-pozitziihtm1,htm1

1.2) Съвместно възлагане
DПоръчката обхваща съвместно възлагане

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

ППоръчката 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.bg/puыc_procurement//iew//po_llQ4-Dostavka_konsumattivi-reaktivi-i-himikali-po-
obosobeni-pozitziihtml,html

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

I8!Вода ОДруга дейност:
EiПощенски услуги

УНП: ell f8tъf-69П-4d67-а6е4-1f54саf6130
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РАЗДЕЛ 11:ПРЕДМЕТ
11.1)Обхват на обществената поръчка
11.1.1)Наименование:
"Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на консумативи, реактиви и
химикали по обособени позиции"
Референтен номер: 2 ОПО-1- О 4
11.1.2) Основен CPV код: 336965 О О
Допълнителен CPV код: 1 2 LA21

11.1.з) Вид на поръчка
ГlСтроителство ~Доставки Dуслуги
11.1.4) Кратко описание:
Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на консумативи, реактиви и
химикали по обособени позиции, периодично, за срок от 3 (три) години
след сключване на договор/и с избрания за Изпълнител/и на обособената
позиция/и участник/ци. Доставките ще се осъществяват след писмена
заявка с приложена спецификация, франко Лабораторен Изпитвателен
Комплекс на Възложителя находящ се в гр. Пловдив, бул. "Шести
септември" W 250. Всеки участник в процедурата за възлагане на
обществена поръчка може да участва за една, няколко или за всички
обособени позиции.В случай, че един участник е определен за изпълнител
по няколко обособени позиции, Възложителят може да сключи един договор,
обединяващ обособените позиции, за които участникът е определен за
изпълнител.

11.1.5) Прогнозна обща стойност: 2
Стойност, без да се включва ДДС: 435 О О О Валуга: 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
jg!Да
ОНе

Оферти могат да бъдат подавани за
jg!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 Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри
NOVA 4 ОО, NOVA 60 и PHARO 100
Обособена позиция NQ: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA21

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Лабораторен Изпитвателен Комплекс на Дружеството - гр. Пловдив, бул.
"Шести септември" N" 250
код NUTS:l 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)

УНП: с 11f8IЪf-69П-4d67-а6е4-1Т34саf6130
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Доставка чрез покупка на Тест набори и консумативи за работа със
спектрофотометри NOVA 4 ОО, NOVA 60 и PHARO 100. Точното количество не
може да се определи към момента, тъй като зависи от нуждите на
Възложителя. Подробното описание е налично в Техническата спецификация
към документацията за участие и включва тест набори за определяне на
общ азот, алуминий, амоний, аниони ПАВ, бор, желязо, кадмий, манган,
мед, кадмий, желязо, никел, нитрати, нитрити, общ органичен въглерод,
олово, сулфати, сулфиди, фенол, флуор, фосфати, фосфор, ХПК, хромати,
цианиди, цинк, Реактив за разлагане на водни проби Crack Set 10 и 4
цветни разтвора в кръгли кювети PhotoCheck за контрол, консумативи за
апарати (халогенни лампи, кювети) .

11.2.5) Критерии за възлагане
181 Критериите по-долу

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

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

181 Цена - Тежест: 21
80

D 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: 90000.00 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: зе или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да D Hel8l
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 Да D Hel8l
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да D 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

УНП: е 11f8 fЪf-69t7 -4d67 -a6e4-ff54caf613 f3
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ДаО He~

11.2.14) Допълнителна информация:
В случай, че участникът не предлага продукти на фирмата-ПРОИЗЕодител на
спектрофотометрите, същият следва да представи мостри на стоките
съгласно чл. 52, ал. 5 от зап. Пълна информация за поръчката може да
бъде намерена в досието и в Профил на купувача на електронната страница
на Възложителя, посочена по-горе. Договорът ще влезе в сила не по-рано
от 16.08.2017 г.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи
Обособена позиция NQ: 2
2

11.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA21

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Лабораторно Изпитвателен Комплекс на Възложителя, находящ се в гр.
Пловдив, бул. "Шести септември" N' 250
код NUTS:l 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 на сертифицирани сравнителни материали за
проверка на методи, описани подробно в Техническата спецификация на
документацията за участие, включващи сравнителни материали за общ азот,
анионни ПАВ, БПК, неразтворени вещества, стандартни разтвори на амоний,
нитрити, нитрати, сулфати, фосфати, хлориди, желязо, манган, алуминий,
хромат, флуор, бор, цианиди, цинк, мед, хром, никел, калций, олово,
кадмий, тас, соо, резорзинол. Точните количества не могат да се
определят към момента, тъй като зависят от нуждите 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: 30000.00 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: зе 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:

УНП: <11 ffiIЪf-6917-4d67-а6е4-П34саf613IЗ
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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 ДаО He~

11.2.11) Информация относно опциите
Опции ДаО He~
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 ДаО He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
ПОДРОбна информация за условията на процедурата могат да бъдат намерени
в досието на поръчката в Профил на купувача на електронната страница на
Възложителя, посочена по-горе. Договорът ще влезе в сила не по-рано от
08.08.2017 г.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
112) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на Сертифицирани сравнителни материали за рН и
електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали
Обособена позиция NQ: 3
2

11.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA21

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Лабораторен Изпитвателен Комплекс на Възложителя, находящ се в гр.
Пловдив, бул. "Шести септември" N! 250.
код NUТS: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 на сертифицирани сравнителни материали за рН и
електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали, описани
подробно в Техническата спецификация към документацията за участие и

УНП: ellf8fbf-69t7-4d67-а6е4-ff54саГ613fЗ
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включващи: сертифицирани сравнителни материали за рН (2, 4, 7, 9, 10,
12) , за електропроводимост, точни разтвори (оксалова киселина, калиев
бихромат, натриев тиосулфат, йод разтвор, калиев перманганат, натриева
основа, ЕОТА), реактиви и химикали (общо 96 номенклатурни позиции) .
Точното количество не може да бъде определено към момента, тъй като
заявките зависят от нуждите на Бъзложителя.

11.2.5) Критерии за възлагане
181 Критериите по-долу

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

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

181 Цена - Тежест: 21

80
D 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: 45000.00 Валута: BGN
(за рамков и 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: зб или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да D Hel8l
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 Да D Hel8l
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да D 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 D Hel8l
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14)Допълнителна информация:

УНП: е11 Г8fЪf-69П-4d67-а6с4-1Т54саlOI30
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Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието и в
Профил на купувача на електронната страница на Възложителя, посочена по
-горе. Договорът ще влезе в сила не по-рано от 08.08.2017 г.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
112) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на Сертифицирани сравнителни материали за анализ на водни
проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма ( ICP)

Обособена позиция NQ: 4
2

11.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA21

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Лабораторен Изпитвателен Комплекс на Възложителя, находящ се в гр.
Пловдив, бул. "Шести септември" N! 250.
код NUТS: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 на сертифицирани сравнителни материали за анализ
на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP) ,

описани подробно в Техническата спецификация към документацията за
участие, включващи стандартен разтвор на калций, магнезий, натрий,
живак, многоелементен разтвор. Точното количество не може да бъде
определено към момента, тъй като заявките зависят от нуждите 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

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

jgI Цена - Тежест: 21

80
D 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: 30000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата mJOдължителност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: зб или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да D Hejgl
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:

УНП: ellf8lbf-69t7-4d67-а6е4-ff54саf613f3
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11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да D Hel8l
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да D 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 D Hel8l
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
Пълна информация за процедурата може да се получи от досието на
поръчката в Профил на купувача в електронната страница на Възложителя,
посочена по-горе. Договорът ще влезе в сила не по-рано от 02.11.2017 г.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Доставка на сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски
анализ
Обособена позиция NQ: 5
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPVкод: 1 33696500
Допълнителен CPVкод: 1 2 LA21

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Лабораторен Изпитвателен Комплекс на Възложителя, находящ се в гр.
Пловдив, бул. "Шести септември" N~ 250.
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 на сертифицирани сравнителни материали за
газхроматографски анализ, описани подробно в Техническата спецификация
към документацията за участие, включващи: материали за анализ на
нефтопродукти, на хлорорганични замърсители и на пестициди. Точното
количество не може да бъде определено към момента, тъй като заявките
зависят от нуждите на Възложителя.

11.2.5) Критерии за възлагане
181 Критериите по-долу

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

1 Срок на доставка 20

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

181 Цена - Тежест: 21
80
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D Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената ПOQ_ъчка

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30000.00 Валута: BGN
(за рамков и споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена nози_!iия)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: зе или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да D Hel8l
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 Да D Hel8l
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да D Не 181
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 D Hel8l
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
Пълна информация за процедурата може да се намери в досието на
поръчката в Профил на купувача в електронната страница на Възложителя,
посочена по-горе. Договорът ще влезе в сила не по-рано от 08.08.2017 г.

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
11.2)Описание 1

11.2.1)Наименование: 2

Доставка на Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR
2800
Обособена позиция NQ: 6
2

11.2.2) Допълнителни epv кодове 2

УНП: 011 f8lЪf-б9П-4d67-а6е4-1Т54саf6131З
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Основен CPVкод: 1 33696500
Допълнителен CPVкод: 1 2 LA21

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Лабораторен Изпитвателен Комплекс на Възложителя, находящ се в гр.
Пловдив, бул. "Шести септември" ЫО 250.
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 на Тест набори и Стандарти Адиста за работа с
фотометър DR 2800, описани подробно в Техническата спецификация към
документацията за участие, включващи: тестове за определяне на ХПК,
амоняк, амоний, нитрати, нитрити, фосфати, общ азот, активност на
утайката, общ органичев въглерод, Адиста за кюветни тестове N" 3,10,13;
4,5,11 ; 2,6,10; 8, 9; 1,11 ; 7,10,12.Точните количества не могат да бъдат
определени към момента, тъй като заявките зависят от потребностите на
Възложителя.

11.2.5) Критерии за възлагане
~ Критериите по-долу

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

1 Срок на доставка 20

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

~ Цена - Тежест: 21
80

D 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: 210000.00 Валута: BGN
(за рамков и споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата nродъл:ж:uтелност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: зе или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: ДД/ММ/ГГГГ

Тази поръчка подлежи на подновяване ДаО He~
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 ДаD He~

11.2.11) Информация относно опциите
Опции ДаО He~
Описание на опциите:

УНП: е] ] I"S]Ъf-6917-4d67-абе4-]Т54саС6 ]3]3 10
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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 ДаО He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
В случай, че участникът не предлага продукти на фирмата-производител на
фотометрите, същият следва да представи мостри на стоките съгласно чл.
52, ал. 5 от зоп. Пълна информация за процедурата може да се получи от
досието на поръчката в Профил на купувача на електронната страница на
Възложителя, посочена по-горе. Договорът ще влезе в сила не по-рано от
03.09.2017 г.

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

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:
Доказване годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност от участниците в съответствие с чл. 60 от ЗОП -
не се изисква.

111.1.2) Икономическо и финансово състояние
D Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците в
съответствие с чл. 61 от ЗОП - не се изисква
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

111.1.з) Технически и професионални възможности
D 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
представи: Списък с извършените 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 130 9001:2015 или
еквивалентна. Възложителят ще приеме и система за управление на
качеството EN 130 9001:2008, в случай че към момента на подаване на
офертата същата е валидна за участника.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът да представи най-малко 2 (две) удостоверения за добро
изпълнение на доставка/и с предмет и обем идентичен или сходен с
предмета/обособената позиция на настоящата процедура (без значение за
кои от обособените позиции се отнасят). Списъкът на изпълнените
доставки с предмет и обем, идентичен и/или сходен с предмета на
поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, включително с посочване на стойностите, датите и получателите
се попълва в ЕЕДОП, част четвърта, раздел В "Технически и професионални
способности", т. 1б, а удостоверенията за извършени доставки са
изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от
ЗОП. в случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена
позиция, не е задължен да представя по две удостоверения за всяка

УНП: ellf8fbf-6917-4d67-а6е4-fТ54саffiI30 11



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

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.

позиция. В удостоверенията трябва да са описани и номенклатурите, които
участникът е доставял за конкретния възложител, както и телефони за
връзка и лице за контакт. Информацията относно изискваните стандарти 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 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 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 участник, който
не отговаря на поставените критерии за подбор и на основанията посочени
в чл. 107 от ЗаП. 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
размер на 5 (пет) % 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, умножена по
броя на годините, за които е сключен. Гаранцията се представя 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;
Банкова гаранция-оригинал, безусловна, неотменяема и непрехвърляема,
покриваща 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за
изпълнение или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност, срока на
договора плюс 30 дни.
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 ЗО
(тридесет) календарни дни след конкретна доставка, представяне на
данъчна фактура и приемо-предавателен протокол.

111.2)Условия във връзка с поръчката 2

111.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

111.2.1)Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
DИзпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
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111.2.з) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
D3адължение 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
DОткрита процедура
DОграничена процедура
DПроцедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
DСъстезателен диалог
DПартньорство за иновации

I ~Публично състезание
IV.1.з) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
DТази 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

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

В случай на рамков и 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
DПрилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти

IV.1.6) Информация относно електронния търг
DЩе 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 ДаО He~
(СРА)
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 купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/05/2017 дд/мм/гггг Местно време: 16:30
IV.2.з) 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

DАнглийски DИрландски DМалтийски DРумънски DФренски
~Български DИспански DНемски DСловашки DХърватски
Dгръцки DИталиански D Нидерландски DСловенски DЧешки
DДатски DЛатвийски DПОЛСКИ DУнгарски DШведски
[]Естонски []Литовски []Португалски []Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
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IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2017l1д/MM/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 процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка ДаО He~
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
ОЩе се прилага електронно поръчване
ОЩе се използва електронно фактуриране

I ОЩе се приема електронно заплащане
VI.з) Допълнителна информация: 2

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 lроцедури по о жалване
VI-4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N" 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.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: I Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.З) Подаване на жалби
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 1 от зап
жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от зап - 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.s) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/05/2017 ДД/MM/ГГгr

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 единствениятz 1

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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