Партида: 00130

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00130
Поделение: Авиоотряд 28
Изходящ номер: ОП-02-25 от дата 29/08/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Авиоотряд 28
Адрес
Летище София
Град
Пощенски код
Страна
София
1540
България
Място/места за контакт
Телефон
Авиоотряд 28
02 9425035; 02 9459017; 0899
070279
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Емил Георгиев, Румен Колев
E-mail
Факс
avio28@avio28.com
02 9459201
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://avio28.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://avio28.com/page6.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Обслужване и поддръжка в работен режим на котелната централа,
топлопровода и отоплителните тела в Авиоотряд 28 за отоплителния
период от 01.10.2013 г. до 30.04.2014 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
50720000

Доп. предмети

50721000

УНП: 09661dd2-c0c3-4c88-b4cc-108835b7f4f2

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Котелна централа с 2 бр. котли "Totaltub S" по 465 kw за местно
парно отопление на четири сгради, топлопровода и отоплителните
тела на сградите
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
България, София, Летище София, Авиоотряд 28

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят на услугата трябва да осигури със свои сили и
средства:
1.Обслужване и осигуряване в работен режим на котелната
централа, топлопровода и отоплителните тела в 4 бр. сгради чрез
денонощно двадесет и четири часово непрекъснато дежурство от
свой персонал в сграда “Трафопост” в района на Авиоотряд 28;
2. Настройка на автоматиката, която контролира и осигурява
нормална работа на съоръженията;
3. Съдействие при извършване на текущи и периодични проверки и
лабораторно изпитание на манометрите, термометрите и другите
средства за измерване на котлите;
4. Отстраняване на появили се повреди на машините и съоръженията
в срок от 24 часа от появяването им, при условие че не се
изисква внос на резервни части. Цената на частите, материалите и
консумативите ще се заплаща от Възложителя на база представени
фактури и други счетоводни документи, удостоверяващи тяхната
стойност;
5. Персоналът по т. 1 трябва да притежава правоспособност
съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професия по обслужване на парни и водогрейни котли. Участникът
представя копия от документи, удостоверяващи правоспособността
на персонала при сключването на договора за изпълнение на
услугата.
6. Доставката на дизелово гориво за отопление ще се извършва от
Възложителя по заявки на Изпълнителя. Изпълнителят приема
горивото с двустранно подписан протокол и документира правилното
му разходване.
7. Офертата се изготвя съгласно изискванията на чл. 101в от
Закона за обществените поръчки. Към офертата да се приложи
заверено с подпис и печат на участника копие на валидно
удостоверение на участника за поддръжка и ремонт на съдове,
работещи под налягане, издадено от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от
него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен
технически надзор” по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за
техническите изисквания на продуктите и чл. 187, ал. 1, т. 6 от
Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на съоръжения под налягане (обн., ДВ, бр. 64
от 18.07.2008 г. с последващи изменения и допълнения).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

УНП: 09661dd2-c0c3-4c88-b4cc-108835b7f4f2

икономически най-изгодна оферта
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Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/09/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/09/2013 дд/мм/гггг

УНП: 09661dd2-c0c3-4c88-b4cc-108835b7f4f2
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