
Партида: 00246 П У БЛ И Ч Н А  ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: roptaaop.ba , e-rop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

Д Е Л О В О Д Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я _________________________________________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00246
П оделение:_________
Изходящ номер: 40660 от дата 17/11/2014 
Коментар на възложителя:
Реф. №914174

Р А ЗД Е Л  I: В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Адрес
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Град Пощенски код Страна
с. Ковачево 6265 Република

България
М ясто/места за контакт Телефон
цех РМБ; Търговски отдел 042 662090; 042 662110
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
по техническите въпроси - инж. Северин Хаджиев; по процедурата -
Дияна Канева
E-mail Факс
d .kaneva@tpp2.com 042 662950
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.tpp2.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

Р А ЗД Е Л  II

Обект на поръчката
G  Строителство_______________^ Д о ст ав к и ___________________ □  Услуги_________________

Кратко описание
„Доставка, монтаж и пуск на Универсална машина за заточване на 
металорежещи инструменти" в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.
Общ терминологичен речник (CPV)________________________________________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)

Оен. предмет___________________ 43811000__________________

АО ПV
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Р А ЗД Е Л  III______________________________________________________________________________

Количество или обем
Съгласно Приложение 1 към образеца на офертата.
Прогнозна стойност
(в цифри): 10000 Валута: BGN____________________________________________________________

Място на извършване
Място на изпълнение на доставка е „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД- цех код NUTS:
РМБ._____________________________________________________________________BG344__________

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. За доказване на техническите си възможности участниците 
следва да представят следните документи:
- За доказване на техническите си възможности участниците следва 
да представят следните документи:
- чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - Участниците да представят списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка; Възложителят изисква участникът да е 
изпълнил поне една еднаква или сходна доставка през последните 
три години, за което да представи доказателство за изпълнение.;
- Списък на стандартите използвани при производството на 
машината.
- Декларация, даваща информация кой е производителя.;

Наличие на специализиран сервиз в България, което се доказва 
с декларация.
Вариантност на предложенията - Не се позволява в предложението 
на участниците да се представя повече от един вариант за 
изпълнение на поръчка.
Възложителят ще отстранява участници на основание на чл. 118 от 
ЗОП.
2. Изисквания за качество:
- Изпълнителя да представи протоколи от заводските изпитания на 
машината;
- Оборудването да бъде придружено с максимално подробни на 
български език паспорт и ръководство за експлоатация с приложени 
сборни чертежи на отделните възли, електрически схеми, списъци 
на бързо износващите части, сменяеми лагери, електрически 
елементи и др., както и табели или маркировка от производителя с 
№ на изделието, техническите данни и маркировки касаещи 
безопасната работа;
- Опаковката трябва да бъде стандартна, да предпазва 
оборудването от повреждане по време на транспорт, товарене и 
разтоварване, както и да бъде придружена с опаковъчен лист, 
отговарящ на съдържанието и.
3. Срок за изпълнение предмета на договора:
До 60 дни след сключване на договора.
4. Изискване за гаранционния срок:
Минимум 24 месеца от датата на пуска на машината, удостоверено с 
Протокол за окончателно приемане.
5. Начин на плащане:
До 60 дни от датата на двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол за извършена доставка по договора и фактура - оригинал, 
издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи
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по чл. 456, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. 
Срокът за плащане тече от датата на последно представения 
документ.
6. Изисквания относно начина на приемане на доставката : 
Доставката се приема от представител на централата и се 
подписва приемо - предавателен протокол.
7. При сключване на договор определеният изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП 
(свидетелство за съдимост); декларация за липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; декларация по чл. 4, ал.
7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 6, ал. 2 от 
ЗМИП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не 
сключва договор.
Критерий за възлагане

£3 най-ниска цена □  икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Европейско финансиране Да □  Не Н

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Интернет адрес за допълнителна информация и 
документи:http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html 
Адрес за изпращане на офертата:
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, 62 65 с. Ковачево, 
обл. Стара Загора, Регистратура Обществени поръчки 
за Христина Димитрова - Специалист „Търговия", тел.:042/66 27 17 
Офертата следва да се подаде лично или по куриер в запечатан, 
непрозрачен плик. И в двата случая трябва да бъде получена преди 
обявения краен срок за получаване. На плика да бъде изписано - 
„оферта", предмет и per. № на поръчката, име и адрес на 
участника.
Отваряне на подадените оферти: на 27.11.2014г. в И.ООч.
За допълнителна информация по технически въпроси: 
инж. Северин Хаджиев , тел.:042/66 2090.

Р А ЗД Е Л  IV ______________________________________________________________________________

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/1 1/2014 дд/мм/гггг__________________

УНП: febe 1 dfc-349d-44c9-b2a4-1468399сес3а 3

http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

