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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-3819 от дата 08/06/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
ул. "Еделвайс" №10
Град
Пощенски код
Несебър
8230
Място/места за контакт
Телефон
отдел "Инвестиционна политика"
0554 29399
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф
E-mail
Факс
opnesebar@abv.bg
0554 29399
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и проверка
за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични
инсталации на общински сгради на територията на община Несебър”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 2c543218-e261-4108-a58c-724701c704f3

Осн. код
71600000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Изпълнението на обществената поръчка включва всички нормативно
регламентирани етапи и дейности по обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, както следва:
• Оглед и заснемане на актуалните топлофизични и строителни
характеристики на сградите
• Установяване на енергийните характеристики на сградите и
анализ на енергопотреблението
• Разработване на мерки за повишаване на енергийната
ефективност, определяне стойността на необходимите инвестиции и
срока на откупуване
• Изготвяне на доклад, резюме на доклада и сертификат за
енергийни характеристики на всяка сграда, отразяващи всички
резултати от обследването.
Проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли и
климатични инсталации включва изпълнението на следните основни
дейности:
- идентификация на котела и инсталацията;
- визуална проверка на котела и инсталацията;
- оценка на поддръжката на котела и инсталацията;
- проверка на функционалността на работа на котела;
- оценка за състоянието на средствата за измерване, контрол и
автоматично регулиране на котела и инсталацията;
- оценка на енергийните характеристики на котела и инсталацията;
- съставяне на доклад за резултатите от проверката на котела и
инсталацията;
Разгъната застроена площ, както и описание на водогрейните котли
за всяка сграда са описани в приложена количествена
сметка /климатичните инсталации ще се уточняват на място/.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65000.00 Валута: BGN
Място на извършване
на територията на община Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал.
1 и ал.4 от Закона за енергийна ефективност - да представи
валидно удостоверение за вписване в публичния регистър на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие;
IІ. След извършеното обследване за всяка от посочените сгради,
съгласно приложена количествена сметка, избраният изпълнител
следва да представи резултатите от изпълнените дейности с
приемно-предавателен протокол, както следва:
1. Доклад от обследването със съдържание съгласно чл.10, ал.2 от
Наредба №РД-16-1057/10.12.2009г., на хартиен и магнитен носител.
2. Резюме на резултатите съгласно чл.10, ал.3 от Наредба №РД-161057/10.12.2009 г. по образец – приложение 1 към същата наредба,
на хартиен и магнитен носител.
3. Сертификат за енергийни характеристики на хартиен носител
съгласно чл.11, ал.1 от Наредба №РД-16-1057/10.12.2009 г.;
4. Съставяне на доклад за резултатите от проверката на котлите и
инсталациите;
ІIІ. Офертата трябва да съдържа:

УНП: 2c543218-e261-4108-a58c-724701c704f3
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1. данни за лицето, което прави предложението;
2. предложение за изпълнение на изискванията на
възложителя, посочени в настоящата покана - описание на всички
видове дейности за постигане на крайния очакван от възложителя
резултат;
3. Декларация по чл. 23, ал. 2 от Закона за енергийната
ефективност от лицата, участващи в обследването и
сертифицирането на сградите, че те или наетия от тях персонал не
са участвали при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съответната сграда или в изпълнението на мерки за повишаване на
енергийната й ефективност;
4. ценово предложение с попълнена количествено - стойностна
сметка;
5. срок за изпълнение - в дни;
6. срок на валидност на предложението;
7. Удостоверение за актуално състояние или единен
идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от
документ за самоличност.
8. Документи, доказващи правоспособност по чл.23, ал.1 от
ЗЕЕ
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Техническа част, включваща срок за изпълнение /К1/ - 40 %
тежест:
К1 = (Срмин (дни) / Ср участн (дни)) х 40,
където: Срмин (дни) – най-ниско предложение по показателя “срок
за изпълнение”, а Сручастн(дни) – предложение на оценявания
участник по същия показател.
2. Финансова част, включваща предлагана цена /К2/ - 60 % тежест:
К2= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 60
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя
“предлагана цена”, а Ц ср.участн (лв.) – предложение на
оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К
= К1 + К2
Възложителят ще сключи договор с класираният на първо място
участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник
общо е 100.
Срок за получаване на офертите
Дата: 15/06/2012 дд/мм/гггг

Час: 16:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Място и срок за представяне на предложението : Предложението на
участника се представя в запечатан плик лично или от упълномощен
представител в Община Несебър, гр. Несебър, ул."Еделвайс" № 10 Център за административно информационно обслужване №2, гише №2 и
№3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,
УНП: 2c543218-e261-4108-a58c-724701c704f3

3

Партида: 00126

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката. Срокът
за валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90
календарни дни.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/06/2012 дд/мм/гггг

УНП: 2c543218-e261-4108-a58c-724701c704f3
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