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Услуги - 449351-2019

24/09/2019    S184    - - Услуги - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 
I. II. III. IV. VI.

България-Ковачево: Услуги по ремонт на защитно покритие на метални резервоари

2019/S 184-449351

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево
6265
България
Лице за контакт: По технически въпроси — инж. Л. Маринов; въпроси по процедурата:
инж. Лора Янкова
Телефон: +359 42662934 / +359 42662916
Електронна поща: lora@tpp2.com
Факс: +359 42662916
код NUTS: BG344
Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tpp2.com
Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1685.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места
за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, регистратура обществени поръчки
с. Ковачево
6265
България
Лице за контакт: Христина Димитрова — завеждащ регистратура обществени поръчки
Телефон: +359 42662717
Електронна поща: h.dimitrova@tpp2.com
Факс: +359 42662507
код NUTS: BG344
Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tpp2.com
Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.6) Основна дейност

Електрическа енергия

II.1) Обхват на обществената поръчка

mailto:lora@tpp2.com?subject=TED
http://www.tpp2.com/
http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1685.html
mailto:h.dimitrova@tpp2.com?subject=TED
http://www.tpp2.com/
http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html
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Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

II.1.1) Наименование:

Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и абсорбери в цех СОИ 5-8
Референтен номер: 19094

II.1.2) Основен CPV код

50514300
II.1.3) Вид на поръчка

Услуги
II.1.4) Кратко описание:

Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и абсорбери в цех СОИ 5-8, съгласно обем за
изпълнение и технически изисквания на възложителя — Приложение № 1 и Приложение
№ 2 към документацията за участие.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

50514300
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
СОИ бл. 5-8, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и абсорбери в цех СОИ 5-8, съгласно обем
дейности за изпълнение и технически изисквания на възложителя, дадени като
Приложение 1 и Приложение 2 към документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 1 600 000.00 BGN
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за

покупки

Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Очакван брой кандидати: 3
II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11) Информация относно опциите

Опции: не
II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във

връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:
Не се прилага.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
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Не се прилага.
III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП — кандидатът да е изпълнил дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 години
от датата на подаване на заявлението.
2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 — кандидатите да разполагат с инструменти, съоръжения
и техническо оборудване за полагане на гумената облицовка, ел. заваряване на
пропилен, необходими за изпълнение на поръчката.
3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП — кандидатите следва да разполагат с персонал, с
професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
4. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 — кандидатите следва да прилагат системи или
стандарти за управление на качеството.
5. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 11 — кандидатите следва да прилагат системи или
стандарти за опазване на околната среда.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Възложителят изисква кандидатът да е изпълнил минимум 1 услуга през последните 3
години, считано от датата на подаване на заявлението, идентична или сходна с
предмета на обществената поръчка. За сходна услуга се приема полагане на
антикорозионно, антиабразивно и полипропиленово покрития и поддръжка на тръбни
системи, барабанно топкови мелници и чукови дробилки.
2. Възложителят изисква кандидатът да разполага с машина за производство на
каучукови смеси, машина за изтегляне на произведената каучукова смес на лист,
оборудвана лаборатория за изпитание на каучуковите смеси, екструдер (с права и
ъглова глава) за заваръчни шевове на РVС, PP, PEHD, машина за проверка на заваръчни
шевове на PP, PEHD, компресор, абсорбционни изсушители за въздух, ресивер за
въздух, пясъкоструйна машина, машина за сваляне на покритие чрез водно бластиране,
машина за почистване на шлака, отоплители на въздух, взривозащитени вентилатори на
въздух, компаратор за повърхнини, термометър и влагометър, магнитен дебеломер,
искров дефектоскоп, тестер за адхезия, преносим уред за измерване на твърдостта,
машина за челно заваряване с топъл елемент за тръбопроводи и пистолет за горещ
въздух, съгласно Приложение № 2.
3. Възложителят изисква кандидатът да разполага с:
— Осем (8) специалисти за извършване на дейности с професионална квалификация и
правоспособност съгласно стандарт БДС EN 14879-4/ 2008 или еквивалент (Системи за
органични покрития и облицовка за защита на промишлени апарати и инсталации
срещу корозия, причинена от агресивни среди. Част 4: Облицовки върху метални
компоненти),
— Двама (2) специалисти за извършване на дейности с професионална квалификация и
правоспособност съгласно стандарт БДС EN 13067 / 2012 или еквивалент (Персонал за
заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични
заварени съединения; група — 2 РР).
Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП
в заявлението.
4. Възложителят изисква за управление на качеството кандидатът да прилага БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката.
5. Възложителят изисква за опазване на околната среда кандидатът да прилага БДС EN
ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 64, ал.
1, т. 2 от ЗОП, чл. 64, ал. 1, т. 6, чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, чл. 64, ал. 3 от ЗОП от ЗОП и
чл. 64, ал. 4 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие

Списък и кратко описание на правила и критерии:
Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните
основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.
4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ, и във всички останали случай на
несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.



9/24/2019 Услуги - 449351-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:449351-2019:TEXT:BG:HTML 4/5

Раздел ІV: Процедура

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

1. Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.
111, ал. 5 на ЗОП (парична сума, банкова гаранция или застраховка), в размер на 5 % от
стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се
освобождава до 30 дни след изтичане на 12 мес. от гаранционния срок и отправено
писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя. Тази гаранция обезпечава и
гаранционната отговорност на изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се
връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна
на възложителя.
2. Ако гаранцията е парична сума, се внася по сметка на възложителя: IBAN BG22 TTBB
9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Експресбанк“ АД, гр. Раднево.
3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е с
валидност — 49 месеца от датата на сключване на договора.
4. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица с валидност 49
месеца от датата на договора.

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на

разпоредбите, които ги уреждат:

1. Условия на финансиране: със собствени средства.
2. Условия на плащане: до 60 дни след двустранно подписан приемо-приемателен
протокол за извършена услуга и фактура-оригинал, издадена съгласно чл. 113 от ЗДДС
и след документи, представени по чл. 66, ал. 7—10 от ЗОП при сключени договори с
подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно
представения документ.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на

която се възлага поръчката:

Не.
III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

1. Условия за изпълнение на поръчката:
— Услугите се предоставят след заявка от страна на възложителя, в която се указва
срокът за конкретния ремонт,
— При необходимост изпълнителят е длъжен за започне ремонтните дейностите не по-
късно от 24 часа след получаване на заявка от възложителя,
— Материалите, вложени при изпълнението на сервизните и ремонтни дейности, трябва
да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС и EN,
— Минимален гаранционен срок: 24 месеца от датата на извършените ремонти и
поддръжка.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на

договарянето или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 25/10/2019
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Раздел VІ: Допълнителна информация

Местно време: 16:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните

кандидати

Дата: 18/11/2019
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:

1. Посочените в документацията количества са прогнозни и служат само за целите на
класирането. Договорът се сключва на база единични цени и ще бъде на стойност до 1
600 000 BGN без ДДС.
2. Срок за изпълнение на поръчката: до изтичане на 36 месеца или до изчерпване на
стойността по договора, което от двете събития настъпи по-рано.
3. Цената следва да включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение обхвата на
поръчката.
4. Приемането на извършените дейности става след оглед с представители от двете
страни и подписване на приемо-предавателен протокол в 3 екземпляра за обема на
извършените работи, вложените материали и консумативи, на база на който се издава
фактура.
5. Дата и час на отваряне на заявленията: 28.10.2019 г. от 10:00 часа. Отварянето на
заявленията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се
извършва отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от
изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

19/09/2019

mailto:cpcadmin@cpc.bg?subject=TED
http://www.cpc.bg/

