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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: 92-00-6878#1 от дата 23/11/2012
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
Страна
Несебър
8230
Р България
Място/места за контакт
Телефон
отдел "Инвестиционна политика"
0554 29399
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф
E-mail
Факс
kapitalnostroitelstvo@abv.bg
0554 29399
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Изграждане на котелна централа за сграда – Кметство гр. Обзор,
общ. Несебър”. Изработеният проект третира котелна инсталация и
нафтово стопанство. Новопроектираната котелна инсталация се
намира в административната сграда на кметство гр. Обзор.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
42515000
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1.Котелна инсталация
Котелното е ситуирано в сутерена на съществуващата
административна сграда на кметство Обзор, като в нея са
изградени помещение котелно и помещение за нафтов резервоар –
неизползваемо. С обновяването се проектира котелно с течно
гориво, като основният нафтов резервоар с обем 5.2 м3 се монтира
подземно на разстояние 4.5 м от сградата; резервоар за дневен
разход с обем 500 л. се монтира в котелното.
Монтира се котел чугунен за гориво нафта Viadrus тип
G350 или еквивалент с отоплителна мощност 125 kW, комплектован с
горелка нафтова Lamborghini тип ЕСО 15/2 или еквивалент с разход
на гориво 7 – 14.8 кг/ч.
Предвижда се монтаж на циркулационна тръбна помпа с
дебит 5.5 м3/ч., напор 4.2 м. в.ст., водоразпределител и
водосъбирател. Монтира се затворен разширителен съд с обем 140
л. за поемане на топлинните разширения на водата в отоплителната
инсталация, разделена на два отоплителни кръга. Предвидено е
обезвъздушаване на котелната инсталация, както и източване при
необходимост от ремонтни работи.
2.Нафтово стопанство
Основният нафтов резервоар с диаметър 1930 мм. и
височина 2040 мм. е монтиран подземно на разстояние 4.5 м. от
сградата. Към него се монтират тръбопровод за зареждане с нафта
с наливна фуния със заключващ се капак, дихател с
огнепреградител ОП1-2″, изведен на 3.0 м. над терена. На
основния резервоар се монтира и сонда за засмукване на гориво,
към която се подвързва пневматичен телеиндикатор за следене на
количеството гориво в резервоара. Резервоарът се запълва до 90%
от обема.
Помпата за трансфер на нафта от основен в резервоар за
дневен разход се монтира в помещението на котелното.
Резервоарът за дневен разход с обем 500 л. се монтира
на височина 0.5 м. от пода на помещението.
Захранването на нафтовата горелка се решава чрез
тръбопровод алуминиев за нафта 3/8″, монтиран в канал в пода на
помещението.
Прогнозна стойност
(в цифри): 35000.00 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Обзор, общ. Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата трябва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението
2. 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
3. Срок за валидност на предложението
4. Техническо предложение, включващо срок за изпълнение и
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гаранционен срок на котелната инсталация
5. Ценово предложение с попълнена количествена сметка – по
образец на възложителя
6. Отчет за приходите и реазходите за 2009, 2010 и 2011 г.,
Счетоводен баланс за 2009, 2010 и 2011 г. и Информация за общия
оборот и оборот, реализиран от изпълнение на дейности, подобни с
предмета на поръчката за 2009, 2010 и 2011г.
7. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на
поръчката, за която се подава оферта, изпълнени през последните
3 години, включително стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро изпълнение.
8. Списък на техническите лица с необходимата квалификация,
които ще участват при изпълнение предмета на поръчката,
включително и тези, отговарящи за контрола на качеството и
заверени копия от документи, удостоверяващи завършено
образование и/или придобита професионална квалификация в
съответствие с изпълняваните дейности /дипломи, сертификати,
удостоверения и др./
9. Списък на специалното техническо оборудване, с което
разполага участникът за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания за участие:
1.Участникът да има минимален оборот от изпълнение на дейности,
сходни с предмета на поръчката общо за последните три години
(2009, 2010 и 2011) в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/
лева.
2.Участникът да разполага с технически лица с необходимата
квалификация за изпълнение предмета на поръчката, включително и
тези, отговарящи за контрола на качеството.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им
относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната
формула
К = К1 + К2 + К3, където:
К1 – оценка по показател „Срок за изпълнение” – тежест 35%
К1 = (Ср.мин. / Ср.уч.) х 35
- Ср.мин. – минималният срок за изпълнение, предложен от
участник
- Ср.уч. – срок за изпълнение, предложен от оценявания участник
К2 – оценка по показател „Гаранционен срок за котелната
централа” – тежест 15%
К2 = (Г.ср.уч. / Г.ср.мах) х 15
- Г.ср.уч. – гаранционен срок, предложен от оценявания участник
- Г.ср.мах – максималният гаранционен срок, предложен от
участник
К3 – оценка по показател „Предложена цена” – тежест 50%
К3 = (Цмин. / Цуч.) х 50
- Цмин – най-ниска цена, предложена от участник
- Цуч. – предложена цена от оценявания участник
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Срок за получаване на офертите
Дата: 30/11/2012 дд/мм/гггг
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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:
Офертите следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик.
Върху плика се изписва наименованието на поръчката, телефон,
факс и електронен адрес.
Оферти се подават в сградата на Община Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет.1, "Център за административно информационно обслужване" 2,
гише 2.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/11/2012 дд/мм/гггг
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