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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩ ЕСТВЕН А ПОРЪЧКА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С
ПРЕДМЕТ: « ИЗРАБОТКА НА ОБИКОЛНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА БАРАБАННОТОПКОВА МЕЛНИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИ ВЕН” ЕАД»

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмета на обществената поръчка:
Предметът на настоящата обществена поръчка е изработка на отливки - предпазители за
барабанно топкова мелница за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.

2. Начин на изпълнение: Изработката на предпазителите се извършва по чертежи Приложение към настоящата документация и предоставена моделна екипировка за отливане на
предпазителите от Възложителя.
2.1. Материалът за изработка на предпазителите е указан в чертежите Приложение
към настоящата документация.

3. Поръчката ще се изпълнява след предоставена моделна екипировка за отливане на
предпазителите от Възложителя.

4. Срок на договора:
Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването
му или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора в зависимост от това кое
от двете събития настъпи по-рано.

5. Място на доставка - складова база на Изпълнителя. Транспорта е за сметка на
Възложителя.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта. Не се приемат варианти.

6. Условия за формиране на цените, плащане:
•

Валута: Български лев;

•

Други условия за формиране на цената - Критерий за оценка на офертите и класиране на

участниците е предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката. В тази стойност трябва
да са включени всички разходи на Изпълнителя за цялостното изпълнение на поръчката.

7. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 69 999 лева без ДДС.

8. Критерий за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта, изразена чрез
най- ниска цена.

