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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА – КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

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

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД изпълнителен директор

175203478

Пощенски адрес:

ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1336

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Йоана Кандилова

+359 29396672

Електронна поща:

Факс:

yoana.kandilova@bulgartransgaz.bg

+359 29250063

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/admin/competitions/index/edit/id/4369/lang/bg
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до 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)
I.6) Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 441d3d03-042d-4901-bc51-bf86e94f28e7

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________
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РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)
200-057
II.1.2) Основен CPV код:
42124340
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Референтен номер: ²

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка на 9 вида резервни части и
консумативи за газомотокомпресор с общо количество 150 комплектa и 690
броя.Подробна информация относно изискванията за изпълнение на предмета
на поръчката са представени в документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
300000
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 на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само 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) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
42124340
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

ПГХ Чирен, с. Чирен 3050, общ. Враца
код NUTS:¹ BG313
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)

Предметът на поръчката включва доставка на 9 вида резервни части и
консумативи за газомотокомпресор с общо количество 150 комплект и 690
броя.Подробна информация относно изискванията за изпълнение на предмета
на поръчката са представени в документацията за участие в
процедурата.Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя
на частите, предмет на поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Срок на доставка
2
Гаранционен срок в календарни месеци, считано от
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датата на доставка
Гаранционен срок в календарни месеци, считано от
датата на въвеждане в експлоатация
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
3

5

Цена - Тежест: ²¹

70
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:
Валута:
300000
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 60
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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

Не

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

няма
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с
минималното изискване за технически и професионални възможности, чрез
посочване на дейностите, които са с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, с описание на дейностите, стойностите,
датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на
информацията в съответното поле от част ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за
подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез
представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с документи, които доказват извършената
дейност.При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата включени в него.
Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за
подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при
сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания
за сключване и изпълнение на договор“ от Указния за подготовка на
офертата.“
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1.Минимално изискване за допустимост по отношение на техническите
възможности на участниците, поставено от възложителя на основание чл.
59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:
Участникът следва да има изпълнени минимум 2 (две) дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три
години от датата на подаване на офертата, като е без значение обема на
изпълнените доставки.
Под дейности, които са сходни с предмета и обема на обществената
поръчка се разбира доставка на:
- резервни части за газови компресори;
и/или
- елементи на преносната мрежа (елементи на преносни газопроводи,
компресорни станции, газоизмервателни станции, газорегулаторни станции,
автоматични газорегулаторни станции, газохранилища) и/или резервни
части за тях;
и/или
- резервни части и/или консумативи, които се използват в други отрасли
на промишлеността, но са предназначени и се използват и в газовата
промишленост.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
УНП: 441d3d03-042d-4901-bc51-bf86e94f28e7
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Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в проц. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от
ЗОП.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети
лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен
ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от
ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените
обстоятелства.
Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид, съгл.
чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени
поръчки от 02.03.2018г.
ІІІ.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
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции ²

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

Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени
средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно
условията, посочени в раздел IV (вкл. и когато участва подизпълнител/и,
който/които ще изпълнява/т част от поръчката, която е предадена като
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на
договор от документацията за участие.
III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,
на която се възлага поръчката ²

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.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:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ограничена процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази 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
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
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
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/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
Дата: 13.04.2020 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
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)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.04.2020 дд/мм/гггг

Местно време: 14:30

Място: Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо
Владигеров“ № 66
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето
на офертите, следва да представят документите, посочени в т.1 от раздел
УНП: 441d3d03-042d-4901-bc51-bf86e94f28e7
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VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

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

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

1. Информация относно необходимите документи за участници, упълномощени
лица и представители на средствата за масово осведомяване присъстващи
при отваряне на офертите
За участници – представляващ/и участника представят документ за
самоличност, копие на актуално състояние на участника(приложимо само за
чуждестранни лица) или копие от договор за обединение, при участникобединение или документ, в който се посочва представляващият.
Чуждестранните участници представят документите и в превод на български
език.
- За упълномощени представители на участниците - документ за
самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника
(приложимо само за чуждестранни лица) или копие от договор за
обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва
представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в
превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за
самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното
положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
2. В случай на несъответствие между общата цената, изписана цифром и
словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата, на основание чл.
57, ал. 3 от ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие,
участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани
цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от
комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена,
валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом и в случай че
бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе
единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана
словом в определен от комисията срок.
3. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следните
минимално и максимално допустими стойности за показатели от методиката
за определяне на комплексна оценка на офертите:
Преложен срок на доставка, не повече от 60 дни, считано от датата на
подписване на договора.
Предложен гаранционен срок в календарни месеци, считано от датата на
доставка - не по-малко от 24 месеца и не повече от 48 месеца и
гаранционен срок в календарни месеци, считано от датата на въвеждане в
експлоатация - не по-малко от 12 месеца и не повече от 36 месеца, което
настъпи първо.
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:

УНП: 441d3d03-042d-4901-bc51-bf86e94f28e7
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София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.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):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу
решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на
обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл.
197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VІ.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:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24.03.2020 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
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