Източна
Индустриална Зона№128
Плевен 5800
Изп. Директор 064 895-205, Факс: 064 895 289
E-mail: office@toplo-pleven.com

Изх. № 1692/27.11.2018г.

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: ОБ-2018-007/27.11.2018 г.
Възложител: Топлофикация – Плевен ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00375
Адрес: Източна индустриална зона №128, 5800 гр. Плевен
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Марина Шополова
Телефон: 064 895 207
E-mail: shopolova@toplo-pleven.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка на два броя UV сензор за следене на пламък и два броя
магнитни датчици за маслена система на газова турбина LM2500+
Кратко описание: Целта на поръчката е да се доставят оригинални резервни части или
еквивалент с технически характеристики, съгласно представената от възложителя
Техническа спецификация – Приложение № 1 за следене на пламъка на газова турбина
LM2500+. Всички резервни части, предмет на доставка, да са нови, неупотребявани и да се
доставят в оригинални опаковки на производителя заедно с инструкция за монтаж и
експлоатация на български език.
В случай, че доставените резервни части не са оригинални да се представи сертификат от
производителя на газовата турбина Дженерал Електрик, потвърждаващ че частите са
одобрени за употреба за газова турбина модел от серията LM2500+.
Място на извършване: гр. Плевен, Източна индустриална зона №128.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 16 000 ,00 € /шестнадесет хиляди/
EUR (левова равностойност в размер на 31 293,28 лв. без ДДС,изчислена съгласно официалния
разменен курс 1 EUR = 1,95583 лв.)
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
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Условия, на които трябва да отговарят участниците:
Участник в настоящия избор може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставки, предмет на обществената поръчка, отговаря на условията посочени в
Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и
посочените в обявата и документацията към нея изисквания на възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Всяко физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, той представя заверено копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация: правата и задълженията
на участниците в обединението за конкретната поръчка; разпределението на отговорността
между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на
обединението, по поръчката. Документът трябва да бъде представен в заверено от участника
копие, като при определяне на изпълнител се задължава да представи оригинал или нотариално
заверен препис непосредствено преди сключването на договора.Участниците в обединението
трябва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката,
както и уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство.

Свързани лица /по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП/ не могат
да бъдат самостоятелни участници в настоящата поръчка.
Изисквания за личното състояние:
1. Не може да участва в настоящия избор и ще бъде отстранен участник за който са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП.
2. Възложителят отстранява от участие в настоящия избор участник:
2.1. За когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП;
2.2. Който не е спазил изискванията на чл.101, ал.8-11;
2.3.За когото е налице забрана по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество;
2.4.За когото са налице обстоятелства по чл.3, ал.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/ ,
освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква
Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности: не се изисква
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Срок за получаване на офертите:
Дата: 05/12/2018 г.
Час:16:15 ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 06/03/2019 г.
Час: 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 06/12/2018 г.
Час: 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: Р България, гр. Плевен 5800, Източна индустриална зона №128
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация (когато е приложимо):
1.Настоящата обява и приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на
възложителя на адрес https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/326-2018-23
2. Условия и начин на плащане: Собствено финансиране. Условията и начина на плащане са
съгласно проекта на договор, част от документацията за участие .
3. Срок за изпълнение на обществената поръчка – 30 /тридесет/ дни от датата на сключване на
договора с избрания за изпълнител на поръчката;.
4.Начин на образуване на предлаганата цена – в евро без ДДС за 1 брой и обща цена за
количествата. За целите на оценката за „цена” на участника се счита Общата стойност на
офертата в евро без ДДС.
4.Подаване на офертата:
Офертите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.
Плевен, “Източна индустриална зона” № 128 – Топлофикация – Плевен ЕАД, ет.2, стая №4.
Офертата се представя на български език, на хартиен носител, в запечатана, непрозрачна
опаковка, върху която се посочват:
1.наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2.адрес за кореспонденция телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.
Офертите следва да бъдат получени от възложителя в срока за получаване на офертите, посочен
в настоящата обява.
При получаване на офертата длъжностното лице от деловодството на „Топлофикация – Плевен“
ЕАД отбелязва върху опаковката й поредния номер, датата и часа на получаването, за което на
приносителя се издава документ.
Не се приемат и се връщат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
5.Съдържание на офертата:
Страница 3 от 5

-

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
Оферта, съдържаща декларация за липса на свързаност - по образец;
Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не
са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно търговската му
регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка - представя се в
оригинал;
- При участници – обединения, които не са юридически лица - документа за създаване на
обединението. В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, той представя заверено копие от документ, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението
на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен в заверено от
участника копие, като при определяне за изпълнител се задължава да представи оригинал
или нотариално заверен препис непосредствено преди сключването на договора.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на поръчката, както и уговаряне на солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по Образец;
- Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - по Образец;
- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец;
- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец;
- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се
позовава на такива;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо съгласие с клаузите
на проекта на договор и срок на валидност на офертата – по образец;
- Ценово предложение - по Образец;
- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се възложат на подизпълнители – по Образец.
6.Възможност за представяне на оферти - Всеки участник може да представи само една оферта.
При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от
Възложителя условия. Офертата да се изготвя само в един вариант. Не се допуска предлагане на
алтернативни решения /повече от един вариант/.
Всички копия от документи трябва да са ясно четливи и да са заверени с надпис „вярно с
оригинала“, подпис и печат на участника. Ако документ е издаден на чужд език, се
представя в комплект с официален превод на български език от лицензиран преводач.
В офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции – това е
основание за отстраняване на допусналия ги участник.
На основание чл.102, ал.1 от ЗОП участниците могат да посочат в офертата си информация,
която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.Когато участниците
са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по
отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
7.Приложения към обявата:
1.Техническа спецификация – Приложение № 1;
2.Образци на документи както следва:
- Оферта, съдържаща декларация за липса на свързаност;
- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРПДРКТДС;
- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
- Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
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незаконно придобитото имущество;
Технически предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо съгласие с клаузите
на проекта на договор и срок на валидност на офертата;
- Ценово предложение;
- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;
- Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерки срещу изпиране на пари (ЗМИП)
3. Проект на договор – Приложение № 2
8.Документи за сключване на договор:
Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществена поръчка с участника,
класиран на първо място и определен за изпълнител.
Преди подписването на договора за обществена поръчка, участника определен за изпълнител
следва да изпълни задължението по чл.67, ал.6 от ЗОП като представи актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, като
документите се представят и за подизпълнителите (чл.67, ал.6 във връзка с чл.66, ал.2 от ЗОП) и
третите лица (чл.67, ал.6 във връзка с чл.65, ал.4 от ЗОП), ако има такива.
За представянето на актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от обществената поръчка, се прилагат чл.58, ал.1, т.1 и 2, ал.3-6 от ЗОП.
При сключването на договора, участникът определен за изпълнител представя още и Декларация
за действителен собственик от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)- образец,
оригинал.
-

В случай че в посочения в настоящата обява срок за получаване на оферти са получени по-малко
от три оферти възложителя на основание чл.188, ал.2 от ЗОП удължава срока за получаване на
оферти с най-малко 3 /три/ дни.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в настоящия
избор или техни упълномощени представители.
За неуредените въпроси в настоящата обява и приложенията към нея се прилагат разпоредбите
на ЗОП и ППЗОП.
Дата на настоящата обява
Дата: 27/11/2018 г.

Възложител: Заличено на основание

чл.4, ал.1 от Общ регламент за защита на данните

Трите имена: (Подпис и печат) Йордан Василев Василев
Длъжност: Изпълнителен Директор
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