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Съдържание на документ

BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Авиоотряд 28, Летище София, За: Румен Колев, България 1540, София, Тел.: 02
9425020; 02 9459017; 0899 070279, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201
Място/места за контакт: Авиоотряд 28
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://avio28.com.
Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page6.html.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Обслужване и поддръжка в работен режим на котелната централа, топлопровода и
отоплителните тела в Авиоотряд 28 за отоплителния период от 01.10.2015 г. до
30.04.2016 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
50720000, 50721000
Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление
КОЛИЧЕСТВО 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:
25500 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
България, София, Летище София, Авиоотряд 28
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045490&PHPSESSID=f5ac4be96e7a5d78f5229c9ec8b188b1&tab=&act=&header=&header=print
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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. 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. Възложителят допуска до работа в Авиоотряд 28 работници и
ръководители на определения изпълнител след извършена съгласувателна процедура
от Националната служба за охрана при Президента на Република България. 8.
Изпълнителят трябва да има валидно удостоверение 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.64/2008г., изм. ДВ. бр.5/2010г., изм. ДВ.
бр.7/2011г., изм. ДВ. бр.99/2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103/2012г., изм. ДВ.
бр.24/2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49/2014г., изм. и доп. ДВ. бр.88/2014г.). 9. Други
изисквания, посочени в приложението към публичната покана за участие в
обществената поръчка, одобрено от Възложителя - виж допълнителната информация.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
15/09/2015 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Приложението към публичната покана за обществената поръчка се предлага
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045490&PHPSESSID=f5ac4be96e7a5d78f5229c9ec8b188b1&tab=&act=&header=&header=print
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безплатно и може да бъде изтеглено от профила на купувача на Авиоотряд 28 на
интернет адрес: http://www.avio28.com/page6.html; 2. Дата, място и час на отваряне на
офертите: 16.09.2015 г., 10.00 ч. в административната сграда на Авиоотряд 28. При
отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето на офертите.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
14/09/2015

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045490&PHPSESSID=f5ac4be96e7a5d78f5229c9ec8b188b1&tab=&act=&header=&header=print
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