Версия за печат
BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул."Уилям
Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, България 1000, София, Тел.: 02
9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131
Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.
Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи,
включително ел.табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика,
филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна
кула, части, материали и консумативи”. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на
Възложителя да доставя необходимите части, материали и консумативи. Количеството и
видът на стоката за отделните доставки се определя периодично, въз основа на писмена
заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в зависимост от неговите потребности.
Възложителят по никакъв начин не е обвързан с прогнозните количества стоки, посочени
в документацията на поръчката. Възложителят не се задължава да заяви цялата прогнозна
стойност, а само необходимите части, материали и услуги, като си запазва правото да
заменя посочените артикули с необходимите размери или модификации в зависимост
реалната му потребност. Всички заявки ще бъдат съгласно оферираните от участника
единични цени в ценовата оферта, която е постоянна за целия срок на договора. За
Изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът, който предложи най-ниска обща
цена, която се формира от сбора на предложена цената за доставка на части, материали и

консумативи съобразно прогнозното количество за срок от 2 (две) години и цената
(абонаментна такса) за поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и
охладителни системи, включително ел.табла и контролери, въздушни компресори,
климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери,
термодвойки и охладителна кула.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
42390000, 50000000
Описание:
Части за горелки, камери за изгаряне или пещи
Услуги по ремонт и поддръжка
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Срок на договара - две години. До достигане на посочената по-долу прогнозна стойност на
поръчката, която е без ДДС.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
66000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Изпълнителят на поръчката трябва да извършва: 1.Периодичен контрол и профилактика
на съоръженията и инсаталациите за обезпечаване на нормалното им функциониране;
2.Настройка на инсталациите и задаване на параметри на микроклимата за регулиране - да
обслужва и настройва прилежащите към съоръженията възли и механизми; 3.Техническо
обслужване на въздушни компресори, охладителна кула и хладилни агрегати, което да се
извършва в зададените от производителя периоди или при необходимост заявена от

възложителя; 4.Констатиране на повреди за износени части и/или доставка на необходими
консумативи по заявка; 5.Технически консултации за машините, агрегатите, съоръженията
и инсталациите; 6.Изготвяне и архивиране на необходимата документация с оглед
периодично представяне на контролните органи - ИДТН,Държавен технически надзор,
Районна служба - ПБЗН и др.; 7.Да представя гаранционен срок за извършената работа
след подписване на приемно-предавателен протокол; 8.Изпълнителят на поръчката при
изпълнение на своите задължения свързани с предмета на поръчката следва да спазва
следните срокове: срок за реагиране - до 4 часа; срок за отстраняване на повреди - един
ден или в най-кратък срок в зависимост от повредата; Кандидатите и участниците в
процедурата трябва: 1.Да притежава удостоверение за придобита 3-4 квалификационна
група по електробазопастнаст на служителите съгласно правилник за безопасна работа по
електробзавеждане с напрежение до 1000V или еквивалент. 2.Да притежава
правоспособност за работа с машини и съоръжения по Наредба № 7/11.10.2002г.
(обн.ДВ,бр.100/25.10.2002) за условията и реда за придобиване и признаване на
правоспособност по заваряване или еквивалент. 3.Да разполагат с нает по трудово
правоотношение персонал притежаващ документ за правоспособност (сертификaт) за
работа със съоръжения под налягане съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане или еквивалент. 4.Да
притежава документ за правоспособност (сертификaт) за извършване на монтаж, сервиз и
поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг.
флуорирани парникови газове издаден на основание чл.17б, ал.2 от Закон за чистотата на
атмосферния въздух, във връзка с Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани
парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
842/2006 приета с ПМС № 336/23.12.2008г. или еквивалент. 5.Да разполагат с нает по
трудово правоотношение персонал притежаващ документ за правоспособност
(сертификaт) за извършване на: проверки за херметичност на хладилни и климатични
инсталации и термопомпи, съдържащи 3 кг. или повече флуорирани парникови газове,
съдържащи 6 кг. или повече флуорирани парникови газове с херметични системи, които
са етикетирани като такива: извличане, монтаж, поддръжка или сервизно обслужване
издаден на основание чл.17б, ал.3 от Закон за чистотата на атмосферния въздух, във
връзка с Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и
Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 приета с
ПМС № 336/23.12.2008г. или еквивалент.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/10/2012 16:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Документацията за участие в процедурата: Образец на оферта, ведно с Количествено
стойностна сметка (КСС) , Техническа спецификация,образец на Административни
сведения и Проект на Договор са качени на страницата на ПУДДОС (www.pudoos.bg) в
профил на купувача. Участниците трябва да представят попълнени: образец на Оферта и
Количествено стойностна сметка (КСС), Административни сведения, парафирани Проект
на договор и Техническа спецификация, както и изискуемите по-горе удостоверения и
документи за правоспособност (сертификати). Офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. До изтичането на срока за подаване на
офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли
офертата си. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право
да представи само една оферта. При сключване на Договор определеният изпълнител: 1.
Представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно, че лицето не осъдено с влязла в
сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата,
данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление
против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против
стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. Декларации за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно: Не могат да участват в процедурата за
възлагане на обществената поръчка кандидати или участници: а) При които лицата по чл.
47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация; б) Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 3. Участникът,
определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документ за внесена
Гаранция за изпълнение на Договора в размер на 3 (три) на сто от стойността на
предложената обща цена в офертата без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или
да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на
гаранцията за изпълнение. Гореописаните изисквания се прилагат, както следва: 1. при
събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2.
при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за
овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за

лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за
лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото
лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за
прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България. Моля изпращайте Вашите оферти на адрес
: гр.София, ул. "Триадица" № 4, ет. 3 в запечатан непрозрачен плик. Върху плика с следва
да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за
кореспонденция,телефон и електронен адрес. Всеки участник следва да осигури
своевременното получаване на офертата. Не се приема оферта, представена след изтичане
на крайния срок за получаване.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
11/10/2012

