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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възложители, които отговарят за
процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Електроразпределение Север АД

104518621

Пощенски адрес:

Район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик №258, кула Г
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Варна

BG331

9000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Борислав Борисов

+359 52577631

Електронна поща:

Факс:

borislavnikolaev.borisov@energo-pro.bg

+359 52660855

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.erpsever.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/350/Dostavka-nabrandirani-rachni-instrumenti-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.6) Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________
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РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Доставка на брандирани ръчни инструменти по обособени позиции за
нуждите на „Електроразпределение Север“ АД
Референтен номер: ²
172/2019
II.1.2) Основен CPV код:
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Настоящата поръчка предвижда доставка чрез закупуване на нови,
брандирани с логото на Електроразпределение Север АД ръчни инструменти
по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД,
разпределени по обособени позиции, както следва :
Обособена позиция 1 - Доставка на указател за напрежение;
Обособена позиция 2 - Доставка на клещи изолирани комбиниран, клещи
изолирани резачки и клещи изолирани удължени прави тип;
Обособена позиция 3 - Доставка на нож за заголване на кабели;
Обособена позиция 4 - Доставка на отвертки изолирани комплект;
Обособена позиция 5 - Доставка на звездогаечни ключове комплект;
Обособена позиция 6 - Доставка на ключ шестограм (имбус) комплект и
ключ тип TORX комплект;
Обособена позиция 7 - Доставка на клещи кримпващи за кабелни
накрайници;
Обособена позиция 8 - Доставка на клещи за снемане на изолация 2,5-4
мм2.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
331350
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)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на указател за напрежение
1

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG331

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 1:
Доставка на указател за напрежение.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
Указател за напрежениеБРОЙ1500
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10%

30%

Цена - Тежест: ²¹

60%
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
81600
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на клещи изолирани комбиниран, клещи изолирани резачки и клещи
изолирани удължени прави тип
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 2 Доставка на клещи изолирани комбиниран, клещи изолирани резачки и клещи
изолирани удължени прави тип.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
1Клещи изолирани комбинираниБРОЙ1500
2Клещи изолирани резачкиБРОЙ1500
3Клещи изолирани удължени прави типБРОЙ1500
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10

30

Цена - Тежест: ²¹

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2

4

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА – КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
105850
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на нож за заголване на кабели
3

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 3:
Доставка на нож за заголване на кабели.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
Нож за заголване на кабелиБРОЙ1500
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10

30

Цена - Тежест: ²¹

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
25100
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на отвертки изолирани комплект
4

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 4:
Доставка на отвертки изолирани комплект .
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
Отвертки изолирани комплектБРОЙ1500
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10

30

Цена - Тежест: ²¹

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
49000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на звездогаечни ключове комплект
5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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Допълнителен CPV код: ¹ ²

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 5:
Доставка на звездогаечни ключове комплект.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
Звездогаечни ключове комплектБРОЙ1000
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10

30

Цена - Тежест: ²¹

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
41000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на ключ шестограм (имбус) комплект и ключ тип TORX комплект
6

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 6:
Доставка на ключ шестограм (имбус) комплект и ключ тип TORX комплект.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
1Ключ шестограм (имбус)БРОЙ1000
2Ключ тип TORX комплектБРОЙ100
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

10

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

30

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
23150
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на клещи кримпващи за кабелни накрайници
7

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 7:
Доставка на клещи кримпващи за кабелни накрайници.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
Клещи кримпващи за кабелни накрайнициБРОЙ100
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10

30

Цена - Тежест: ²¹

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2250
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2

12

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА – КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

или Предвиден минимален брой: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Доставка на клещи за снемане на изолация 2,5-4 мм2
8

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
44511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на
„Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна
Оряховица, Разград и Шумен.
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG32
II.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 закупуване на фабрично нови брандирани ръчни инструменти
за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Обособена позиция 8:
Доставка на клещи за снемане на изолация 2,5-4 мм2.
Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора,
включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат
извършени следните доставки, както следва:
Клещи за снемане на изолация 2,5-4 мм2БРОЙ100
Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна
съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка (кал. дни за 5% от прогнозното

количество).Точките по показател Срок на доставка
ще се изчисляват по следния начин: до 45 дни - 100
т;46-60 дни - 75 точки; 61-75 дни 50 точки;
2
Техническо предложение
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

10

30

Цена - Тежест: ²¹

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
3400
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.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
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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: 1 / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с
12 (дванадесет) месеца само след подписване на допълнително
споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет
и осем) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.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:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на
професионална дейност към кандидатите в обществената поръчка,
включително изисквания във връзка с вписването в професионални
регистри.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово
състояние към кандидатите в обществената поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически способности към
кандидатите в обществената поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Право на участие в процедурата имат всички бълг.и чуждестранни
физически и юридически лица, както и техните обединения.В случай,че
кандидатът е обединение,което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице,то той следва да представи копие от документ,от който
да е видно правното основание за създаване на обединението,както и
информация за правата и задълженията на кандидатите в обединението,
разпределението на отговорността между членовете на обединението, както
и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.Участниците
в обединението следва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна
отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото
законодателство.Продължава във раздел VI.3
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции ²

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три процента/ от
прогнозната стойност на договора за всяка обособ. поз.Гаранцията може
да се внесе по банков път по следната сметка:IBAN:
BG87TTBB94001527883262, BIC CODE: TTBBBG22; или да се представи под
формата на безусловна и неотменима банкова гаранция; или
застраховка.При представяне на гаранция в платежното нареждане, в банк.
гаранция или застраховката изрично се посочва предмета на общ. поръчка
и об. позиц., за която се представя гаранцията за изпълнение.Когато
избраният изпълнител е обединение,което не е юридическо лице всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Когато
гаранцията е под формата на парична сума се представя копие от
платежния документ за внесената сума.Когато гаранцията е под формата на
банк.гаранция или застраховка,се представя оригинал на
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документа.Изискванията по отн.на банк.гаранция и застр.са посоч.в
документацията.
III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат

Всички видове доставки извършени при изпълнение на договора, ще се
изплащат от Възложителя на Изпълнителя, в срока договорен между
страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30
(тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно
подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страните и
предоставена фактура от Изпълнителя.
III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,
на която се възлага поръчката ²

В случай, че кандидатът избран за изпълнител е Обединение на физически
и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след
като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или
еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ограничена процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната 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
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да
(GPA)

Не

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: 27.09.2019 дд/мм/гггг
Местно време: 18:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
21.10.2019 дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 19.01.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: ________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: ________ дд/мм/гггг

Местно време: ________

Място: ________
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

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

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

(продължава от раздел ІІІ.1.4.)Лице, което участва в обединение на друг
кандидат, не може да представя самостоятелно заявление.В процедурата за
възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може
да участва само в едно обединение. Кандидатите могат свободно да
ползват подизпълнители,но задължително следва да са посочили това
обстоятелство в ЕЕДОП и дела от поръчката,който ще им възложат.Клон на
чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в
процедурата.Изисквания по отношение на личното състояние на кандидатите
-Изисквания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал.1(т.2 не се прилага) от ЗОП.
Изисквания за отстраняване,свързани с националното законодателство по
чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,чл.101,ал.11 от ЗОП;по чл.194-208, чл. 213а
-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а,256-260 от НК;чл. 61, ал. 1, чл. 62,
ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ;чл.13, ал.1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналог.
задължения съгласно закон. на държавата, в която кандидата е
установен.Др. осн. за отстр.от уч.:Съгласно чл.107 ЗОП

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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Условия за отваряне на заявленията за участие: 01.10.2019г. час: 14.00
часа. Място:гр.Варна, Варна Тауърс-кула Г, Владислав Варненчик 258,
ет.12, зала Г1205.Отварянето на заявленията се извършва по реда на
чл.54, ал. 2 от ППЗОП.Процедурата на договаряне с предварителна покана
за участие се провежда на два етапа:
І етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен
подбор. и ІІ етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на
договаряне с кандидатите.
Възложителят кани кандидатите да удължат срока на валидност на
офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл,
възложителят кани кандидатите да потвърдят валидността на офертите си
за определен от него нов срок. Кандидата, който не удължи или не
потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
ВАЖНО:В случай на неприсъствие в указания час на кандидата,
представляващия какдидат (или надлежно упълномощен представител),
договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен
от участие в процедурата.
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 № 18
Град:

Пощенски код:

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:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

УНП: 79e2a4db-ed07-4330-ac8e-e39d5692c3a2
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.08.2019 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

⁴
²⁰
²¹

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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