АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [7 ]

Възложител: „ Топлофикация - Сливен ЕАД”
Поделение : Управление
П артида в регистъра на обществените поръчки: 198
Адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 23
Лице за контакт /Надежда Иванова
Телефон: 0887 501 864
E-mail: toplo.sliven@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[X] Друг адрес: ivanova_tec@abv.bg
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: « Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от
„Топлофикация- Сливен” ЕАД »
- Кратко описание:
Основно охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци, предназначени за
обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци. Услугата включва следните етапи:
• Изготвяне и съгласуване на „План за вземане на проби” - 4 бр. планове (отделен план за
всеки отпадък);
• Извършване

на

пробовземане

и

изпитване

с

цел

основно

охарактеризиране

на

производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за
неопасни отпадъци;
• Изготвяне на доклади от основното охарактеризиране на отпадъците.
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- Количество и обем: Съгласно Техническа спецификация.
- Срок на договора: Срокът на действие на договора е до 18 (осемнадесет) месеца считано от
датата на сключването му.
Място на извършване: „Топлофикация-Сливен” ЕАД, Лаборатория на Изпълнителя.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 50 000 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [.......]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците :
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП - Прилож ение № 2
/образец/ ]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участниците трябва да притежават:
^ Сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 или еквивалент с обхвата
на поръчката. Участникът следва да докаже, че лабораторията с която ще извършва всички
пробовземания и лабораторни изследвания/анализи, е/ са акредитирана/и за извършване на
същите.
>

За доказване на горепосоченото участникът следва да представи копие на валиден

сертификат или друг документ, съгласно нормативната уредба на Република България,
доказващ наличие на необходимата акредитация и/или да посочи на публичен регистър, в който
може да бъде установена изисканата информация.

Икономическо и финансово състояние: Не се изисква.

Технически и професионални способности:
1.

Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 (три)

години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне две услуги с предмет
и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
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2.

Участникът предоставя информация за обстоятелствата по т. 1 за услуги, изпълнени

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични
или сходни с предмета на поръчката. Като доказателство за изпълнени услуги участникът
попълва декларация (образец № 3) като към нея предоставя удостоверения, издадени и
подписани от получателите на услугите, съдържащи информация за стойността, крайната дата
на изпълнение на услугите и описание на предмета на услугите, в оригинал или заверено копие
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включени в
списъка услуги с данни за стойността, периода на услугите.

И нформация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Н ай-ниска цена

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [31/07/2017]

Час: (чч:мм) [16:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [31/09/2017]

Час: (чч:мм) [16:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [01/08/2017]

Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [„Топлофикация-Сливен” ЕАД - Администрация, ет. 2, стая
204]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]
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Друга информация:

Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени от

лабораторията на изпълнителя, съгласно нормативните изисквания. Отговорността

за

неправилно или недостатъчно количество взети проби е на изпълнителя и е за негова
сметка.
И зисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане: Плащането ще се
извърши поетапно до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършената
услуга, представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.
Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и плащанията са:
> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор,в размер до 20%
от договорената сума ;
> Междинно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС - след
получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената сума;
> Междинно плащане (2) - след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената
сума;
>

Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното основно

охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат да се
депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.

О фертата трябва да съдържа:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2) Представяне на участника - попълнен и подписан образец (Приложение № 1), с
посочване на идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен номер, както и
пощенски

адрес,

включително

електронен,

за

кореспонденция

при провеждането

на

обществената поръчка;
3) Копие на валиден сертификат или друг документ, съгласно нормативната уредба на
Република България, доказващ наличие на необходимата акредитация.
4) Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП (Приложение № 2);
5) Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за услугите, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата (Прилож ение № 3)
6) Техническо предложение - по образец (Приложение № 4);
7) Ценово предложение - по образец (Приложение № 5).

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез
куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен 8800,
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бул. “Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес

/

за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [24/07/2017]
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