
Партида: 00246 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aon.ba , e-rop(a)aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bn

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А  И Н Ф О РМ А Ц И Я ______________________ ____________________ ___________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00246 
Поделение:________
Изходящ номер:_______ X  от дата 11/12/2014
Коментар на възложителя:
Реф.№ 914183

РА ЗДЕЛ I: ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ

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

Пощенски код
6265

Страна
Република
България

Място/места за контакт Телефон
Търговски отдел 042 662916
Лице за контакт (може и повече от едно лице^
по процедурата - инж. Лора Янкова

E-mail Факс
lora@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-profi le.html

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката
D  Строителство______________П Д о с т а в к и ________________ ^У сл у ги
Кратко описание
Моделно изследване на възможността за подобряване на горивния 

процес на котел ст.№3, чрез промени в ППС
Общ терминологичен речник (CPV)____________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 71335000
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РА ЗДЕЛ III__________________________________________________________________________

Количество или обем
Техническото задание за изпълнение на поръчката е дадено като 
Приложение 1 към образеца на оферта.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65900.00 Валута: BGN

Място на извършване
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД код NUTS:

_______________________________________________________________  BG344__________

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. За доказване на техническите си възможности участниците 
представят следните документи:
- чл.51, ал.1, т.1 от 30П - Участниците да представят списък с 
услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с предмет, еднакъв или сходен с предмета 
на поръчката, придружен от удостоверения за добро изпълнение (по 
образец на Възложителя). Под сходна да се разбира изпълнена 
услуга за моделно изследване на горивни процеси на котли от 
енергийни блокове с мощност над 50 MW.
-чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП - Участниците да представят 
списък на техническите лица, включително и тези, отговарящи за 
качеството с посочено образование и професионална квалификация 
(по образец на Възложителя). Участникът трябва да посочи 
документ за пълна проектантска правоспособност по машинно- 
технологична част, раздел „Технология на енергийните 
производства" на поне 1 проектант.

Непредставяне на някой от посочените документи или 
неотговарящ на някои от по-горе описаните изисквания е основание 
за отстраняване на участника.
2. Срок за изпълнение предмета на договора: 2 (два) месеца, 
считано от датата на сключване на договора.
3. Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши до 
60 дни след приемане на представения отчет от Технически съвет 
на Възложителя, подписан приемо - предавателен протокол, 
представяне на документи по чл. 456 ал. 3 от ЗОП (при наличие на 
подизпълнители) и представяне на фактура - оригинал, издадена 
съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече 
от датата на последно представения документ.
4. Други изисквания:

Техническата документация за извършената работа се приема на 
Технически съвет, организиран от Възложителя, като се подписва 
на протокол.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя 
повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. 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.
Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проектите BG-S- 
11, BG-$-0012, BG-S-0013, BG-$ —0014, BG—S —0015 и BG—S —0016 като
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част. от Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 
година във връзка с дерогация по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета, и е свързан с намаляване 
на вредни емисии на парникови газове.
Критерий за възлагане

К най -н и ска  цена □  икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/12/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00
Европейско финансиране Да □  Не Е
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, 6265 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 офертите: на 23.12.2014г. от 09.30ч.

За допълнителна информация по технически въпроси: 
инж. Даниел Радовски - Н-к КЦ; тел.: 042 662 240

РА ЗДЕЛ IV_____________________________________________

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/12/2014 дд/мм/гггг
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