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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01050

Поделение: Министерство на икономиката и енергетиката

Изходящ номер: 12-00-903 от дата 27/09/2013

Коментар на възложителя:
Настоящата публична покана е относно стартиране на процедура с 

предмет: „Демонтаж, доставка и монтаж на 20 броя климатични системи 

в сградите на МИЕ, находящи се на ул.“Славянска“ № 8, ул.“Триадица“ 

№ 8 и ул.“Княз Александър I“ № 12“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
 дирекция "Финанси и управление 

на собствеността"

02 9407650

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Константин Манойлов, главен експерт, дирекция "ФУС"

E-mail Факс
e-docs@mee.government.bg 02 9872190

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mi.government.bg/bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
 Демонтаж, доставка и монтаж на 20 броя климатични системи в 

сградите на МИЕ, находящи се на ул.“Славянска“ № 8, ул.“Триадица“ № 

8 и ул.“Княз Александър I“ № 12.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39717200
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
20 броя климатични системи на стойност до 30 000 лв., без ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 30000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. София код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изпълнителят трябва да осигури:

1.1. Гаранция за качеството на доставената и монтирана техника 

минимум: 24 месеца след пускането в експлоатация;

1.2. Сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, което да 

се извършва от оторизиран сервиз за територията на страната и 

задължително по местонахождение на техниката;

2. Други изисквания към техниката:

2.2. Да работи ефективно при тежки климатични условия (-10о/45о);

2.3. Управление с дистанционен терминал и ръчно управление директно 

от вътрешното тяло; 

2.4. Да се представи заверено от участника копие от паспорта на 

уреда;

2.5. Да се представи декларация за съответствие и актуалност на 

параметрите от офертата;

2.6. Захранването и кабелните накрайници да са предвидени за 

експлоатация в Република България;

2.7. Предлаганите модели да бъдат описани с продуктовите номера на 

производителя;

2.8. Сертификат за произход;

3. Съпътстващите техниката указания за работа да бъдат предоставени 

и на български език.

4. Доставките трябва да отговарят точно на Техническата 

спецификация, предложена от  участника, с която е избран за 

изпълнител на поръчката.  

5. Поръчката задължително включва:

WДоставка до съответните адреси на възложителя, посочени като място 

на изпълнение на поръчката;

WРазопаковане;

WИнсталиране и тестване на техниката;

WДокументация, необходима за ежедневната експлоатация; 

WИнструкции за работа;

WСписък и подробно описание на техниката с продуктовите номера на 

производителя;

WГаранционен сервиз.

6. Гаранционния срок е минимум 24 месеца след пускането в 

експлоатация, и започва да тече от датата на подписването на 

приемателно-предавателния протокол за приемане на доставените и 

монтирани 20 бр. климатични системи.

Критерий за възлагане

УНП: 60f0e119-68dc-4014-8a59-f4bd1f87ca51 2



Партида: 01050 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 10/10/2013 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Документация и приложения към настоящата публична покана са 

публикувани на Интернет страницата на министерството, рубрика 

"Обяви и търгове".

Възложителят изисква офертата да съдържа следните необходими 

документи:

1. предложение за изпълнение на услугата, съдържащо данни за 

лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на 

управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова 

сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството), 

съгласно образец на Възложителя 

2.  копие от документа за регистрация или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

3. техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка (по 

образец); 

4. отделен плик с надпис „предлагана цена” (по образец ); 

5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец; 

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 

от ЗОП, попълнена по образец;

7. Списък на приложените документи.

Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или 

заверено с подпис на представляващия и печат на участника копие. 

Изисквания към начина на представяне на предложенията: 

- представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, 

от участника или от упълномощен от него представител, в 

деловодството на МИЕ, на адрес: София, ул. „Славянска” № 8;

- върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и 

по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета 

на услугата, както и следното предписание: “Да не се отваря преди 

разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”;

- предложение относно предлаганата цена, без ДДС, приложено в 

отделен непрозрачен плик, в подписан и подпечатан вид, поставен в 

плика с офертата;

- при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаването и посочените данни се 

записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ;

- не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на 
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участниците предложения, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан 

плик. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/10/2013 дд/мм/гггг
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