Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
□ Проект на обявление
ЕЗОбявление за публикуване

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за
процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

Топлофикация Сливен ЕАД

119004654

Пощенски адрес:

бул. Стефан Караджа

№ 23

Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Сливен

BG342

8800

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Надежда Иванова

+359 887501864

Електронна поща:

Факс:

toplo.sliven0abv.bg

+359 44662285

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://toplo.sliven.net/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toplo.sliven.net/
I.2) Съвместно възлагане
Г~|Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави ■приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
П Поръчката се възлага от централен орган за покупки__________

1.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достьпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://toplo.5liven.net/
ПДостъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
К1Горепосоченото/ите място/места за контакт
Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
^електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
~1до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)________________________________________
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_____________
1.6) Основна дейност
ЦЗПроизводство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
□ Електрическа енергия
□Д обив на газ или нефт
Г~1Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
□ Вода
|~~1Пощенски услуги_____________________

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7ef6a

□Железопътни услуги
□ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
□ Пристанищни дейности
□Летищни дейности
□ Д р уга дейност:______________
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Партида:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. l) О бхват н а общ ествен ата поръчка____________________________________________
11.1.1) Н аименование:

Доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите на ТоплофикацияСливен ЕАД
Референтен номер: 2_____________________________________________________________
II. 1.2) О сн о в е н C F V код:
Допълнителен CPV код:1 2

24310000
____

II. 1.3) В ид н а пор ъ ч ка
П Строителство_______ БЗДоставки______

ПУслуги_______________________________

11.1.4) К ратко описание:

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на химични реагенти
за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД. Доставката включва:
Амонячна вода, Хидратна вар, Натриева основа, Натриев хлорид, Сярна
киселина, Ферихлорид и Фосфат, съгласно Техническа спецификация
11.1.5) П рогнозна общ а стой н ост:2
Стойност, без да се включва ДДС:
135000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)_______________________________________________
II. 1.6) Разделяне н а обособен и позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ЕДа
□ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
63всички обособени позиции
□максимален брой обособени позиции:
□ сам о една обособена позиция
□ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:___________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) О писание 1_______________________________________________________________
11.2.1) Н аим енование: 2

ДОСТАВКА НА АМОНЯЧНА ВОДА
Обособена позиция №:
1

/NH40H/

2

IL2.2) Д опълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
24413100
Допълнителен CPV код: 1 2____ ====________________________________________________
II. 2.3) М ясто н а изп ълн ен ие
Основно място на изпълнение:

Франко склад на Възложителя - "Топлофикация-Сливен" ЕАД
код NUTS:1 BG342_______________________________________________________________
11.2.4) О писание н а общ ествен ата поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Доставка чрез покупка на химичен реагент: : Амонячна вода /NH40H/
техническа, разтвор: 24 % ± 1% - Прогнозно количество: 75 тона.________
11.2.5) К ритерии за възлагане
Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
п Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
_______________________________________

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7effia
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
30000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:________или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гпт___________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □ Не ЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти__________________ ________________________ Да Д Не ЕЗ
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да П Не ЕЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Г~|Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________
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
Идентификация на проекта:

Да Q Не ЕЗ

II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството.________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_____________________________
П.2.1) Наименование: 2

ДОСТАВКА НА КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД Са(ОН)2
2

Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
24213000
Допълнителен CPV ко д :1 2
_________________
11.2.3) Място на изпълнение____________________

УНП: 5F4199dc-6393-4012-8Ь9е-с5аЗ8 1с7еВа
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Основно място на изпълнение:

Франко склад на "Топлофикация-Сливен" ЕАД
код NUTS:1 BG342_______________________________
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Доставка чрез покупка на химичен реагент: Калциев хидроксид - Са(0Н)2Хидратна вар /Гасена вар/ Прогнозно количество: 75 тона.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Г~| Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Г~1 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
ЕЗ Цена-Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка _________________________________
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
15000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимата
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци:________или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дц/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гггг___________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не ЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да Г~| Не [
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □ Не [

II.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_____________________________________
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
Идентификация на проекта:

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8Ь9е-с5а381с7ей а

Да П Не Ц
>3
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Партнда:

II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

ДОСТАВКА НА НАТРИЕВА ОСНОВА NaOH
Обособена позиция №: 3
2

II.2.2) Допълнителни C PV кодове 2
Основен CPVкод: 1
24311520
Допълнителен CPV код:1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Франко склад на "Топлофикация-Сливен" ЕАД
код NUTS:1 BG342
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Доставка чрез покупка на химичен реагент: Натриев хидроксид - NaOH Натриева основа - течна, техническа /47 н- 50 %/ - Прогнозно количество:
100 тона.
II.2.5) Критерии за възлагане

ЕЗ Критериите по-долу
Q Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
[Я Цена - Тежест: 21
М Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
40000
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеии:
или Продължителност в дни:
или
Началнадата:
дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гггг
Да □ Не|Я

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

/ Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381 с7еШа

Да □

НеЕЗ
5

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да П Не ЕЗ

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________ ___________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да П Не К 1

II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_____________________________
11.2.1) Наименование: 2

ДОСТАВКА НА НАТРИЕВ ХЛОРИД NaCl
Обособена позиция №:
4
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код:1
14430000
Допълнителен CPV код:1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Франко склад на "Топлофикация - Сливен" ЕАД
код NUTS:1 BG342_____________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Доставка чрез покупка на химичен реагент: НАТРИЕВ ХЛОРИД NaCl -Сол,
морска кристална, техническа, Прогнозно количество: 50 тона.
11.2.5) Критерии за възлагане
KI Критериите по-долу
[~~1 Критерий за качество - Име: / Тежест: 122»
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
1^1 Цена - Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
8 000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:________или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гггг________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8Ь9е-с5аЗ81 с7 е й а

Да □ Не £3
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

/ Максимален биой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

И.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II. 2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □ Н е й
Да □ Не 1X1

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да □ Н е й

II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на деиствие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1
И.2.1) Наименование: 2

ДОСТАВКА НА СЯРНА КИСЕЛИНА H2S04
5
2

Обособена позиция №:

II.2.2) Допълнителни C PV кодове 2
Основен CPV код: 1
24311411
Допълнителен CPV код:1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Франко склад на "Топлофикация-Сливен"ЕАД
код NUTS:1 BG342
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)
Доставка чрез покупка на химичен реагент: Сярна киселина H2S 04 -

Прогнозно количество: 165 тона.
II.2.5) Критерии за възлагане

1^1 Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
[ | Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7ef5a
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Партида:

Бй Цена-Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_________________________________________
11*2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
30000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:________или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дц/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гггг________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Д Не £3

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да Д Не ЕЗ
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да Д Не ЕЗ

11.2.12) Информация относно електронни каталози

Д Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог___________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Д Не £3

II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството._______________________________________

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_____________________________
II.2.1) Наименование: 2

ДОСТАВКА НА ФЕРИХЛОРИД
Обособена позиция №:
2

- ТЕЧЕН 45%

б

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: i
24312122

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7ef6a
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____

И.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Франко склад на "Топлофикация

- Сливен" ЕАД

код NUTS:1 BG342_____________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Доставка чрез покука на химичен реагент: Ферихлорид течен 45 %,
технически - Прогнозно количество: 18 тона.
11.2.5) Критерии за възлагане

й Критериите по-долу
1 1Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Г~| Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ИЗ Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
б000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:________или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дц/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гггг________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не й

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да ЦЦ Н е й
11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д аО Н ей

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз________________ ________ ___________

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381 с7ей а
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.а) Описание 1________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

ДОСТАВКА НА ТРИНАТРИЕВ ФОСФАТ Na3P04
Обособена позиция №:
7
2

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2
Основен CPV код: 1
24313220
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Франко склад на "Топлофикация- Сливен" ЕАД
код NUTS:1 BG342_____________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване
под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Доставка чрез покупка на химиче реагент: Тринатриев фосфат - Прогнозно
количество: 4000 кг.
11.2.5) Критерии за възлагане
й Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
й Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
6000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)__________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:________или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.05.2017 дд/мм/гггг_________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не ЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7ef6a
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Ней

Да □

Ней

II.2.12) Информация относно електронни каталози
ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да □

Ней

II.2.14) Допълнителна информация:

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя,
регулярно през срока на деиствие на договора и ще зависят от дейността
и натовареността на дружеството.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. i) Условия за участие___________________________________________
III.l.i) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не прил ожимо
III. 1.2) Икономическо и финансово състояние

|~1 Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се изисква
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
III.1.3) Технически и професионални възможности
Q Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката. През
последните 3 години считано от датата на подаване на офертата да са
изпълнили поне две доставки с предмет и обем идентични или сходни с
тези на поръчката.
Участниците трябва да предлагат химични реагенти, които са
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството,
удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или
стандарти.
Участниците трябва да притежават валиден сертификат за наличие и
прилагане на система за контрол на качеството по ISO 9001:2008 или
еквивалент с обхват предмета на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
III. 1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Участникът следва да предостави (декларира, като декларацията се
прилага към ЕЕДОП) в част III., буква „Г" от Единния европейски_______

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7ef6a
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документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) липсата на основания по ч л . 3 ,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2
□ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Г~1Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места________________________________________________________________
III. 1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат

Срок на плащане - не по малък от 60 /шейсет/ дни от датата на издаване
на фактурата за съответната доставка. Начин на плащане - в български
лева по банков път.__________________________________________________
III. 1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,
на която се възлага поръчката 2

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически
лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят
представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се
състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят
еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са
установени.______________________________________________________________
III.2) Условия във връзка с поръчката 2_______________________________________
111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:__________
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Участниците трябва да предлагат химични реагенти, съответстващи на
Техническата спецификация.Не се приемат представяне на варианти на
офертата. Финансирането е със средства на възложителя.__________________
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Ц Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката_____________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. i) Описание__________________________________________________________
IV. 1.1) Вид процедура
□ Открита процедура
□Ограничена процедура
Г~|Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
ЙПублично състезание_________ ________ _______________________________
IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
ПТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□ Рамково споразумение с един оператор
□Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□ Т а зи обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Г~|Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи________

УНЛ: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381 c7ef6a
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Партнда.

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
□Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти____________________________________________________
IV.1.6) Информация относно електронния търг
□ Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

_____________________________

IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Н е й
(GPA)______________________________________________________________________
IV. 2) Административни информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на
профила на купувача)______________________________________________________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Местно време: 16:30
Дата: 12.08.2016 дд/мм/гггг
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати *
дд/мм/гггг_________________________________________________________
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
1

□Английски
й Български
□Гръцки
□Датски
|~~1Естонски______

□Ирландски
□Малтийски
□Испански
□Немски
□Италиански
□Нидерландски
□Латвийски
□П олски
П-Литовски______ П Португалски

□Румънски
□Френски
□Словашки
□Хърватски
□Словенски
□Чеш ки
□Унгарски
□Ш ведски
|~|Фински_____________________

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:________дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.08.2016 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: Топлофикация - Сливен ЕАД, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 23
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Пламена Георгиева - Юрист- "Топлофикация-Сливен" ЕАД
Надежда Иванова - Експ. ОП- "Топлофикация Сливен"ЕАД

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Дай Н е П

Май 2017г.
VI. 2) Информация относно електронното възлагане
□ Ще се прилага електронно поръчване
□ Щ е се използва електронно фактуриране
Г”|Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: 2

Участниците представят:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е
посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва______________

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8b9e-c5a381c7eft>a
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Партида:

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Когато участикът е обединение, което не е юридическо лице се представя
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.
* Забележка: Към ЕЕДОП се прилагат удостоверенията за добро изпълнение
и декларацията за липсата на основания по ч л . 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици - Образец № 4.Документите свързани с
участието в процедурата се представят от участниците в запечатана-,
непрозрачна опаковка, като ценовото предложение - Образец № 3 се слага
в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Върху опаковката се посочва: наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и
наименованието на поръчката.
Документите, свързани с участието в процедурата се представят от
участника или от упълномощен от него представител лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, на адрес гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа" № 23.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

УНП: 5f4l99dc-6393-4012-8Ь9е-с5а381с7е«5а
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Партида:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.07.2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2
4
20
21

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва

УНП: 5f4199dc-6393-4012-8Ь9е-с5аЗ8 Ic7ef6a
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