“ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА”ЕАД
гр.Враца ул.”Максим Горки” №9 тел. 092 66 83 18 факс 092 66 83 18
Изп. директор 092 62 60 88 е – mail: toplo_vr @ m-real.net

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА ГЛАВА 10, РАЗДЕЛ I ОТ ЗОП

Правно основание: Възложителят обявява настоящата процедура на
основание чл. 81 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация
условия се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове.
За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и
прекратяването на договорите се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на
Закона за задълженията и договорите.
CPV- 42124100
NUTS: BG 313
1.

Описание предмета на обществената поръчка: Рамково споразумение за
доставка на резервни части по каталог на фирмата-производител за 2 бр.
двигатели Wartsila 16V25SG, работещи на природен газ в ТЕЦ”Градска” към
„Топлофикация – Враца” ЕАД
2.

Обект на поръчката:
При изпълнение на поръчката трябва да се доставят най-малко следните резервни
части:
3.

No. Наименование/Designation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CYLINDER LINER O-RING SET
ANTI-POLISHING RING
BIG-END BEARING UPPER
WATER PUMP CW BRÄNDÖ REP SET
MAIN BEARING PAIR
THRUST BEARING HALF
FILTER CARTRIDGE LUBE OIL
PISTON RING SET
CYLINDER HEAD 25SG SEALING SET
CYLINDER HEAD 25SG REPAIR SET
ELECTRIC CABLE WITH CONNECTION
CABLE WITH CONNECTOR
SPARK PLUG EXTENSION
Control valve MCC
IGNITION MODULE

Каталожен №
Catalogue No.

Брой/Quantity
(pcs.)

0995-700
1475-700
1152-011
1459-700
0995-016,017
0995-032
1550-004
1475-700
1430-701
1430-700
1441-004
1476-002
1469-019
1441-001
1469-008,2

30
18
48
5
12
2
8
32
25
25
32
32
32
20
10

16
17
18

SOLENOID VALVE PCC

19
20

PRE-CHAMBER HOUSE
CYLINDER HEAD

CONNECTING ROD
RUBBER ELEMENT

1526-037

20

1152-004,1
PAAG039923

9
48

1468-006
1430-011,1

2
5

Възможно е Възложителят да изиска доставката и на други резервни части,
както и да не достави в пълен размер разписаното в горната таблица.
Вид на поръчката: Рамково споразумение (чл.81 от ЗОП) чрез публично
състезание (чл.18, ал.1, т.12 и чл. 178 от ЗОП)
4.

Прогнозна стойност на обществената поръчка – до 860 000 лв. (439 711
EUR) без ДДС
5.

6.

Изисквания и условия за изпълнение на поръчката:

Технически изисквания
А.Общи изисквания към Участниците
1. Всички резервни части трябва да са по каталог на фирмата- производител.
Предлагането на всякакви други резервни части (не по каталога на фирмата производител) ще доведе до отстраняване на участника.
6.1

Икономически изисквания:
Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на обществената поръчка, изчислен на база на годишните обороти за
последните три години, равен минимум на размера на прогнозната стойност
съгласно ценовото предложение (Приложение 2). Това се доказва със справка по
чл.62, ал.1, т.4, във връзка с чл.62, ал.3 от ЗОП
6.2

Място на изпълнение на поръчката
Изпълнението на поръчката е DAP ТЕЦ”Градска” към „Топлофикация –
Враца”ЕАД, гр.Враца, ул.”Шипка”№1.
7.

Срок на рамковото споразумение:
Срокът на рамковото споразумение е 2 години.
8.

Срок за изпълнение на всяка доставка:
Срокът за изпълнение на всяка доставка е не повече от четиринадесет календарни
дни и започва да тече след писмена заявка от възложителя
9.

10.

Критерий за възлагане: “най-ниска цена“

11.

Срок на получаване на офертите: 17.01.2020 г. до 16:45 ч.

Място на получаване на офертите: Офертите се подават в деловодството
на „Топлофикация – Враца” ЕАД, ул.”Максим Горки”№9, гр.Враца в непрозрачен
плик с надпис: Рамково споразумение за доставка на резервни части по каталог
на фирмата-производител за 2 бр. двигатели Wartsila 16V25SG, работещи на
природен газ в ТЕЦ”Градска” към „Топлофикация – Враца” ЕАД
12.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.01.2020 г. от 14:00 часа в
Заседателната зала на „Топлофикация – Враца” ЕАД
13.

14.

Съдържание на офертите на участниците:

14.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на

офертата /подписан от участника/.
14.2. Заявление за участие свободен текст,
14.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен

електронно съгласно чл.67 от ЗОП
14.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение 1

Към него се прилагат:
Декларация, че ако бъде избран за изпълнител, ще влага само оригинални части
по каталога на производителя, за което ще представи необходимите
сертификати за произхода им
14.5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Приложение 2

Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния
срок за подаване на офертите
15.

Документи, необходими при сключване на договор: При подписване на
договора за обществена поръчка участниците, определени за изпълнители, са
длъжни да представят актуални документи, удостоверяващи декларираните
обстоятелства по чл.54 от ЗОП.
16.

17.

Указания за подготовка и подаване на офертите:

Документите, свързани с настоящата процедура, се представят от участника
или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес, посочен от
Възложителя.
17.1.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват:
Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;
Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен
адрес;
Наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените
позиции, за които се подават документите;
17.2.

При процедура „публично състезание“ опаковката по т.17.2.включва
документите по чл.39, ал.2 и ал.3 т.1. от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2. от
ППЗОП.
17.3.

Участниците и/или кандидатите изготвят и представят Заявление за участие.
Заявлението за участие включва следните документи: Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на
ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител
и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
ЕЕДОП се попълва и подава електронно съгласно изискванията на чл.67 от ЗОП
17.4.

Участниците и/или кандидатите изготвят и представят Техническо
предложение, което съдържа: 1) предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя;
2)декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд; 3)декларация, че ако бъде избран за изпълнител, ще влага само
оригинални части, за което ще представи необходимите сертификати за
контрол на качеството им при всяка доставка
При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.
17.5.

Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно
цената на доставките с парично изражение. Тя се образува въз основа на
единичните цени, посочени в приложената количествено-стойностна сметка (КСС)
Оферти, чиято цялост е нарушена или са подадени след изтичане на крайният срок
за подаване не се приемат и незабавно се връщат.
17.6.

Всички документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с
превод на български език, а документите, касаещи юридическото състояние на
участника – с превод на български език, издаден от лицензирана фирма за
официални преводи. Представените преводи се представят във формата на
оригинал и заверени копия с „Вярно с оригинала“.
17.7.

При подготовката на Техническото предложение на поръчката, всеки
участник, следва да се придържа стриктно към образеца, част от настоящата
документация.
17.8.

При подготовката на Ценовото предложение на поръчката, всеки участник,
следва да се придържа стриктно към образеца, част от настоящата документация.
17.9.

Оферти, които не отговарят на предварително обявените условия или не са
подготвени съгласно т.17.1 до 17.10. не се разглеждат и се отстраняват
участниците.
18.
Разглеждане, оценка на офертите и сключване на рамково
споразумение:
17.10.

Комисията, назначена със заповед на Възложителя, разглежда постъпилите
в предварително обявения срок оферти.
18.1.

Отварянето на офертите е публично и се извършва съгласно условията от
настоящата документация. При отваряне на офертите могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с
нестопанска цел.
18.2.

18.3.

Отварянето на офертите се извършва по реда на тяхното постъпване.

Комисията оповестява документите и проверява съответствието със списъка
приложен от участника.
18.4.

С извършване на действията по т.18.1 до 18.4., приключва публичната част
от заседанието на комисията. Комисията се оттегля на закрито заседание, където
разглежда документите и информацията съдържаща се в тях за съответствие с
изискванията на Възложителя и съставя протокол.
18.5.

Комисията предлага за отстраняване от участие Участник, когато: не са
представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата
или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в
офертата или предоставената не отговаря на предварително обявените условия от
Възложителя.
18.6.

Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на данните
и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно
техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово
състояние или относно качество и произхода на предлаганата стока, без това да
ограничава правата му по смисъла на ЗОП.
18.7.

Комисията разглежда допуснатите оферти и оценява в съответствие с
предварително обявените условия от Възложителя.
18.8.

Възложителят сключва рамково споразумение само с участниците, обявени
за изпълнители
18.9.

