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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие N~2,2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: оjs@рuЫiсаtiопs.еurора.

L- Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

DПроект на обявление
~Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование
Водоснабдяване и канализация ЕООД
Национален идентификационен N~(ЕИК) (ако е известен)
115010670
Пощенски адрес
бул. Шести септември N~ 250
Град Пощенски код I Държава
Пловдив 4006 Р България

Място/места за контакт Телефон
Договорноправен отдел 032 605945; 032 605955

На вниманието на
инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова
Адрес за електронна поща Факс
vik op@vik.bg 032 635431
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възложителя (URL):
www.vik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
httр://www.vik.Ьg/рuЫiс-рrосurеmепt/?саtеgоrу=l
Електронен достъп до информация (URL):
httр://www.vik.Ьg/рuЫiс-рrосurеmепt/?саtеgоrу=l
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена от:
~Горепосоченото/ите място/места за контакт
ОДруго (моля, попълнете приложение A.I)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична
система за покупки) могат да бъдат получени от:
~Горепосоченото/ите място/места за контакт
Dдруго (моля, попълнете приложение А.П)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
~Горепосоченото/ите място/места за контакт
Dдруго (моля, попълнете приложение А.Ш)

1.2) Основна дейност
ОПроизводство, пренос и разпределение на DЖелезопътни услуги

газ и топлинна енергия
DЕлектрическа енергия DГрадски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги
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DПроучване и добив на газ или нефт
DПроучване и добив на въглища или други
твърди горива

~Boдa
DПощенски услуги

ОПристанищни дейности
DЛетищни дейности

Dдруго (моля, пояснете): _

1.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители (ако да,
информация за тези възложители може да бъде предоставена в приложение
А)

Да О Не ~

РАЗДЕЛ 11: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
11.1) Описание

11.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
"Открита процедура за нуждите на "ВиК" ЕООД - ПЛОВДИВпо
следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и
укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 -
DN200 тт; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от
DN15 - DN80 тт; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери
за водопроводи с размери от DN150 - DN2000 mm"

11.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория -
строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на
конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
О Строителство ~Доставки Dуслуги
DИзпълнение ~Покупка Категория услуга No
DПроектиране и Dлизинг Моля, вижте приложение

изпълнение DНаем В2 относно категориите
DИзвършване, DПокупка на изплащане услуги

независимо с какви DКомбинация от
средства, на горепосочените
строителство,
отговарящо на
изискванията,указани
от възложителите

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
Складова база на Възложителя, град Пловдив, бул. Шести септември
N! 250 и обекти на Дружеството
код NUTS: BG421

11.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
~Обявлението обхваща обществена поръчка
DОбявлението обхваща създаването на динамична система за покупки (ДСП)
ОНастоящото обявление обхваща сключването нар_амково споразумение

11.1.4) Информация относно рамковото споразумение (ако е уместно)
DРамково споразумение с няколко DРамково споразумение с един оператор

оператора
Брой: или (в приложимите случаи)
максимален брой на участниците в
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:
ПЕодължителност в години: или в месеци:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
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споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: Валута:
или обхват: между и Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е
известно)

11.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Открита процедура за нуждите на "ВиК" ЕООД - ПЛОВДИВ по следните
обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване
на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 - DN200 mm; Б)

Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 - DN80 тт;
В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за водопроводи
с размери от DN150 - DN2000 тт, за срок от 3 /три/ години след
подписване на договор с избрания за Изпълнител по конкретната
обособена позиция или за цялата поръчка участник.

lI.l.6} Общ те~минологичен ~ечник {СРУ}
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 38421100

Допълнителен/ни обект/и 38421000

11.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да О Не 181
(GPA)

11.1.8) Информация относно обособените позиции (за информация относно
обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: Да 181Не О
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
Осамо една l8Iедна или повече Овсички обособени

обособена позиция обособени позиции позиции

11.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти да О Не 181

11.2) Количество или обем на поръчката
11.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции,
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към
момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно
нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните
количества за тригодишен период са описани в документацията за
участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в
зависимост от своите нужди и потребности.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3200000 Валута: BGN
или Обхват: между и Валута:

11.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции Да О Не 181
(ако да) Описание на тези опции:
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(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: или в дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

11.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О Не ~
Брой на възможните подновявания (ако има такива): или обхват: между
____ и _

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки, прогнозен график за последващи
обявявания на конкурентно възлагане на поръчка:
в месеци: или в дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

11.3 Подължителност на по ъчката или к

Продължителност в месеци: 36 или в дни
поръчката)
или

(считано от датата на възлагане на

начало дд/мм/гггг
завъ шване дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ 111:ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия във връзка с поръчката

111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Участниците са длъжни да представят като част от офертата си
гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал.
1 ЗОП, в размер на 10 ООО (десет хиляди) лева за позиция А, 1
ООО (хиляда) за позиция Б и 1000 (хиляда) лева за позиция В.
Гаранцията за участие може да бъде представена 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
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив, или банкова
гаранция. Участникът, определен за изпълнител, при подписването
на договора представя гаранция за изпълнение на договора за
обществена поръчка. 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 "ДСК" ЕАД -
Пловдив, под. Център, или внесена в касата на "Водоснабдяване и
канализация" ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция, в размер на
1 (един) % от прогнозна та стойност на обособена позиция А и в
размер на 3 (три) % от прогнозна та стойност на обособени позиции
Б и В, посочени в обявлението, при условията на чл. 59, ал. 3 и
чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът, определен за
изпълнител, представи банкова гаранция за изпълнение, същата
трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30
(тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

111.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Начин на плащане - в лева, по банков път, със собствени
средства, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
данъчна фактура и приемо-предавателен протокол.

111.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически
оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи)
Да се създаде юридическо лице, съгласно чл. 25, ал. 3, Т. 2 от
ЗОП
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111.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия: Да D He~
(ако да) Описание на особените условия:

111.2)У словия за участие
111.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
Документи за представяне на Участника: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата;
Декларация за липса на обстоятелства по т. 7.10 от условията за
участие в процедурата, представена от лицата представляващи
участника, Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9
от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. При
участници обединения - копие на договора за обединение, а когато
в договора не е посочено лицето, което представлява участниците
в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението,
в който се посочва представляващият Документ за гаранция за
участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от
документа за внесена гаранция под формата на парична сума, както
и други документи описани в документацията за участие.

111.2.2) Икономически и финансови възможности (в приложимите случаи)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
Доказателства за икономическото и финансовото състояние на
участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват.

111.2.3) Технически възможности (в приложимите случаи)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на
участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - за всяка обособена
позиция се представят следните документи: Списък на основните
договори, отговарящи на предмета на поръчката по конкретната
обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
датите и получателите, придружени от доказателство за
извършената доставка. Възложителят изисква като доказателство за
извършена доставка удостоверения от съответните Възложители,
посочени в списъка. Минимално изискване - да се представят поне
2 (две) удостоверения от Възложители в списъка, в които да се
посочват предмета, стойността, датата на извършената доставка,
телефони за връзка и лице за контакт. Препоръчително е
удостоверенията да са издадени през 2015-2016 година; Валиден
към момента на подаване на офертата Сертификат за внедрена
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система за управление на качеството по 130 9001:2008 или
еквивалентен. Обхватът на сертификация та да е съотносим с
предмета на обособената позиция, за която участникът подава
оферта; Валиден към момента на подаване на офертата Сертификат
за внедрена система за управление на качеството по 130 9001:2008
или еквивалентен на производителя/те; Подробно техническо
описание, каталози, скици и други материали, представящи
характеристиките на предлаганите стоки на български език (или с
превод на български език) .

111.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
ОПоръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
ОИзпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

111.3) Специфични условия за поръчки за услуги

111.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия Да О Не О
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба:

111.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

Да О НеО

РАЗДЕЛIV:ПРОЦЕДУРА
IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура
~ Открита
О Ограничена

О Договаряне Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при Да U HeU
определени видове процедури на договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на икономическите оператори,
които вече са избрани, в рубрика VJ.3 "Допълнителна информация '')

IV.2) Критерии за възлагане
IV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
(ако е уместно, моля, дайте допълнителна информация относно специфичните критерии
за възлагане за обособени позиции в приложение Б)
ОНай-ниска цена

или
~икономически най-изгодна оферта с оглед на

~посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на
тежест е невъзможно поради очевидни причини)

Окритериите, посочени в спецификациите, в поканата за предлагане на оферта или
за договаряне
Критерии Тежест

1 Цена за доставка на водомери (поз. А) 40
2 Цена за доставка на елементи от водомерен възел 30

(поз. А)

3 Цена за монтаж (поз. А) 10
4 Г~ре\!-" ~Щ1f,.е_11 ср,ок. rь())1~JllfееlЛ '10~
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5 Срок на монтаж (поз. А) 10

6 Цена за доставка (поз. Б) 90

7 Срок за доставка (поз. Б и поз. В) 10

8 Цена за доставка (поз. В) 70

9 Цена за монтаж на 1 (един) брой разходомер (поз. 10
В)

10 Срок на монтаж на 1 (един) брой разходомер (поз. 10
В)

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг Да О He~
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.3) Административна информация
IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите
случаи)
ОП-1-11

Да О He~IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
(ако да)
ОПериодично индикативно обявление ООбявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: /s- от _
О Други предишни публикации (в приложимите случаи)
IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с
изключение на деп)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 18/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да ~ НеОПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 5.00 Валута: BGN
условия и начин на плащане:
Документацията за участие се публикува в профила на купувача в
деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени
поръчки, като Възложителят предоставя пълен достъп до нея на
посочения интернет адрес в обявлението. Документацията може да
бъде изтеглена безплатно от сайта на Възложителя. Документацията
за участие може да бъде получена и на място всеки работен ден
от 09,00 до 16,00 часа в срок до 40-ия /четириидесет/ календарен
ден от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за
обществена поръчка в Регистър обществени поръчки, в
Административната сграда на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести
септември" ~ 250, отдел "Договорно-правен", стая 307, срещу
представяне на документ за платени невъзстановими 5,00 (пет)
лева (без ДДС), в касата на Дружеството.Документацията може да
бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка,
след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31,
заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими
5,00 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN:
BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при "ДСК"
ЕАД - Пловдив, под. център, реквизити за издаване на фактура,
адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на
документацията. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено
от Възложителя разяснения по документацията за участие до 10
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(десет) дни, преди изтичането на срока за получаване на
офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-
дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили
електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на
публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се
nOCOQBa информаuия за лиuата, които са ги поискали.
IV.З.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

IV.З.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
ОВсеки от официалните езици на ЕС
~Официален/ни език/езици на ЕС:
~BG ООА OEL OGA
OES ООЕ OEN ОП
OCS ОЕТ OFR OLV

Други:

гп.т
Oнu
ОМТ

ONL
пи.
ОРТ

ORO
OSK
OSL

OFI
OSV

IV.З.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита
процедура)
до: дд/мм/гггг----
или Продължителност в месец/и: или в дни: 120 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)

IV.З.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/05/2016 дд/мм/гггг Час: 10:00
(в приложимите случаи) Място: Заседателната зала на Административната сграда-
Пловдив, бул. "Шести септември" 250, етаж 3
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на Да ~ Не О
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените 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 и други лица
при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която
се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.l) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да ~ Не О
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
2019 година

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О Не ~
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.З) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Сроковете по настоящата поръчка са съкратени, тъй като
Възложителят ползва правото на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и осигурява
пълен достъп до документацията в деня на публикуване на
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изпратеното по електронен път обявление в Регистър обществени
поръчки. Обменът на информация между кандидати/участници и
Възложителя, Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да
уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях,
могат да се връчват лично срещу подпис или да се изпращат с
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис, или чрез комбинация от тези средства по
избор на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
обстоятелствата по т.7.10 от условията за участие, по чл. 47,
ал. 1, ал. 2 (т. 1, 2 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил
някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е
представил оферта, неотговаряща на предварително обявените
условия на Възложителя, описани в настоящото обявление и
документацията за участие, който е представил оферта,
неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
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 Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VI.4.2 ИЛИ при необходимост
рубрика VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
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Пощенски адрес

Град Пощенски код 1Държава
Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
08/04/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

1) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация
Официално наименование

Национален идентификационен N2 (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код IДържава
Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

11) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи
Официално наименование

Национален идентификационен N2 (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код IДържава
Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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ПI) Адреси и места за контакт, иа които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие
Официално наименование

Национален идентификационен .NQ(ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код I Държава
Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възложител, от името на когото възложителят извършва
покупка

(Използвайте приложение А, раздел ТУ толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия възложителя:
"Открита процедура за нуждите на "ВиК" ЕООД - ПЛОВДИВ по
следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и
укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 -
DN200 mm; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от
DN15 - DN80 mm; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери
за водопроводи с размери от DN150 - DN2000 mm"

Обособена позиция .NQ: 1 Заглавие на обособената позиция: Доставка, монтаж,
пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN 15 ~ DN200
тт

1) Кратко описание
Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи
от водомерен възел от DN15 - DN200 mm, периодично, след заявка,
франко складова база на Възложителя и обекти на Дружеството, за
срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за
Изпълнител участник. Монтажът, пломбирането и укрепването ще се
извършват на обекти на Възложителя след подадена заявка.

2} Общ те~минологичен ~ечник {СРУ}
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 38421100

3) Количество или обем
Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към
момента, тъй като доставките и монтажа ще бъдат периодични,
съобразно нуждите и потребностите на Дружеството.
Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в
документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги
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променя в зависимост от своите нужди и потребности.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3000000 Валута: BGN
или Обхват: между и Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало дд/мм/гггг
завършване дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИиИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия възложителя:
~Открита процедура за нуждите на NВиКN ЕООД - Пловдив по
следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и
укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 -
DN200 тт; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от
DN15 - DN80 тт; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери
за водопроводи с размери от DN150 - DN2000 тт"

Обособена позиция N2: 2 Заглавие на обособената позиция: Доставка на електронни
ултразвукови водомери от DN15 - DN80 тт

1) Кратко описание
Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 - DN80 тт,
периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за
срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за
Изпълнител по конкретната обособена позиция участник.

2~ Общ те~минологичен ~ечник {CPY~
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 38421100

3) Количество или обем
Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към
момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно
нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните
количества за тригодишен период са описани в документацията за
участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в
зависимост от своите нужди и потребности.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100000 Валута: BGN
или Обхват: между и Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 36 или в дни (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало дд/мм/гггг
завършване дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия възложителя:
"Открита процедура за нуждите на "ВиК" ЕООД - ПЛОВДИВ по
следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и
укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 -
DN200 тт; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от
DN15 - DN80 тт; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери
за водопроводи с размери от DN150 - DN2000 тт"

Обособена позиция NQ:3 Заглавие на обособената позиция: Доставка и монтаж на
ултразвукови разходомери за водопроводи с размери от DN150 - DN2000 тт

1) Кратко описание
Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за водопроводи с
размери от DN150 - DN2000 mm, периодично, след заявка, франко
складова база на Възложителя и обекти на Дружеството, за срок от
три години след сключване на договор с избрания за Изпълнител по
обособената позиция участник. Монтажите ще се извършват на
обекти на Възложителя, след подадена заявка

2) Общ терминологичен речник (СРУ)
Основен
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 38421000

3) Количество или обем
Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към
момента, тъй като доставките и монтажа ще бъдат периодични,
съобразно нуждите и потребностите на Дружеството.
Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в
документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги
променя в зависимост от своите нужди и потребности.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100000 Валута: BGN
или Обхват: между и Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало дд/мм/гггг
завършване дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Категории услуги, посочени в раздел 11: Обект на поръчката

Директива 2004/171EО
Категория NQ(l)

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Категория NQ(7)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Предмет
Услуги ПО поддръжка и ремонт
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на
поща
Превоз на поща по суша(3) и по въздух
Далекосъобщителни услуги
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
Компютърни и свързаните с тях услуги
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с
технически изпитвания и анализи
Рекламни услуги
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни
и сходни услуги
Предмет
Услуги на хотели и ресторанти
Услуги на железопътния транспорт
Услуги на водния транспорт
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
Юридически услуги
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
Други услуги

(l)Категории услуги по смисъла на член 31 и приложение XVII А към Директива 2004/17/ЕО.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на

ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 32 и приложение XVII Б към Директива 2004/17/ЕО.
(8)С изключение на трудови договори.
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