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Обявление за публикуване

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

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

103562052

Пощенски адрес:

бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Варна

BG331

9010

BG

Лице за контакт:

Телефон:

инж. Светослав Стоянов

+359 52978366

Електронна поща:

Факс:

officeub@mail.bg

+359 52302932

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):

www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
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)
www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4425
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)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - до деловодство

103562052

Пощенски адрес:

бул. „Христо Смирненски“ 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Варна

BG331

9010

BG

Лице за контакт:

Телефон:

г-жа Марина Върбанова

+359 52978369

Електронна поща:

Факс:

officeub@mail.bg

+359 52302932

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
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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.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: Представляващ лечебно заведение,
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12,
монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

50720000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за осигуряване
годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ
- Варна, ул. „Студентска“ № 1, прилежащата му водопреносна и
паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна,
химическа, спирателна и регулираща арматура, както и газо-нафтовата
инсталация, осигуряваща горивото за котела и известителна система,
осигуряваща безопасната експлоатация на котела, за срок от една година
(„Услуги/те”).
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
176333.33
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:

УНП: c3206972-a514-4d80-b381-ac96fab093df

2

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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
50720000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

ОЦ на ТУ - Варна,находящ се на ул.Студентска № 1,както и прилежащата
към котела водопреносна и паропреносна система,газо-нафтова
инсталация,включ.питателна,химическа,спирателна и регулираща арматура
код NUTS:¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Изисквания към изпълнението на поръчката:
1.Ежедневен външен преглед на съоръжението, включващ проверка на:
1.1. работата на помпите;
1.2. показанията на контролните уреди;
1.3. електрозахранването и оперативните вериги;
1.4. изправността на средствата за измерване;
1.5. защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за
визуален контрол;
1.6. обща механична проверка.
2.Периодично, но не по-малко от веднъж седмично, проверка на:
2.1. електронното управление;
2.2. своевременното задействане на газсигнализацията;
2.3. нормалната работа на аварийната вентилация;
2.4. херметичността на уредбата по газовата и водната части;
2.5. правилната настройка на работните и аварийните термостати
(пресостати) на котела;
2.6. автоматичното управление на горелката и нейните защити;
2.7. чистотата на горивните филтри;
2.8.херметичността на инсталацията в Газорегулиращо и измервателно
табло (ГРИТ).
3.Водене на сменен дневник, съгласно чл. 200 от Наредба за
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
съоръжения под налягане (НУБЕТНСН), в който се отразяват:
3.1. откритите при проверките неизправности, дефекти и отклонения от
технологичния режим;
3.2. показанията на средствата, измерващи работните параметри на съда;
3.3. датата и часа на възникналите аварийни спирания и причините за
тях;
3.4. техническото състояние на котелната система;
3.5. резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти.
4.Подготвяне и организиране на периодичните технически прегледи,
извършвани от органите за технически надзор съгласно действащото
законодателство и водене на съответните ревизионни книги, съгласно чл.
264 от НУБЕТНСН.
5.Организиране на 24 часово дежурство за гарантиране непрекъсната
работа на съоръжението.
6.Участникът следва да разполага с:
6.1. помещенията, където е разположено съоръжението;
6.2. стационарна телефонна линия;
6.3. мобилна телефонна линия.
7.Участникът следва да представи описание на техническото оборудване за
осигуряване на качестветното изпьлнение на услугата.
8.При авария следва да се осигури алтернативно топлоподаване.
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9.Участникът следва да осигури най-малко две цистерни с вместимост поне
50 000 литра всяка за съхраняване на резервното гориво.
Допълнителни изисквания
1.Обслужването и поддържането на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ –
Варна (“Съоръжението”), трябва да е в съответствие с Наредба за
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
съоръжения под налягане (НУБЕТНСН) и действащата нормативна уредба в
Република България;
2.Участникът, избран за Изпълнител, следва да отговаря за безопасната
експлоатация на Съоръжението и да представлява Възложителя пред
органите за технически надзор;
3.Участникът, избран за Изпълнител, следва да не допуска Съоръжението
да бъде обслужвано от лица, които не притежават необходимата степен на
правоспособност, съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия
по обслужване на парни и водогрейни котли;
4.Участникът, избран за изпълнител, следва да притежава необходимите
материално-технически условия и средства за извършване на Услугите
5.Участникът, избран за Изпълнител, следва да поддържа съоръжението под
налягане технически изправно
6.Участникът, избран за Изпълнител, следва да информира Възложителя в
срок до 2 работни дни предварително за необходимостта от текущ ремонт,
както и да го информира своевременно за отклоненията в нормалното
функциониране на Съоръжението
7.Участникът, избран за Изпълнител, следва при изпълнението на Услугите
да влага само материали, отговарящи на нормативните изисквания и
стандарти, както и да осигури доставка на резервни части и/или
консумативи във възможно най-кратък срок, като разходите ще бъдат за
негова сметка. При необходимост от текущ и/или авариен ремонт
организира извършването му за своя сметка
8.Веднъж годишно профилактика в рамките на 15 календарни дни.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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:
Валута:
176333.33
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: 12 или Продължителност в дни: ________
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:
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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

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:

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е
до нейната прогнозна стойност. Участник, оферирал по-висока цена от
прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на
поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

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:

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност от
участниците
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:

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на икономическото и
финансовото състояние на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
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:

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на техническите и
професионалните способности на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
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
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:
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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

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
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.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
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: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31.07.2018 дд/мм/гггг
Местно време: 16:30
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

УНП: c3206972-a514-4d80-b381-ac96fab093df

6

Партида:

Английски
Български
Гръцки
Датски
Естонски

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Ирландски
Испански
Италиански
Латвийски
Литовски

Малтийски
Немски
Нидерландски
Полски
Португалски

Румънски
Словашки
Словенски
Унгарски
Фински

Френски
Хърватски
Чешки
Шведски

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: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.08.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Пресцентър на първи етаж, високо тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо
Смирненски“ №1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

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.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1.1за к.са налице основанията по
чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1ЗОП,възникнали преди или по време на
процедурата;
1.2.к.не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
др.условие,посочено в обявлението за общ.поръчка или в документацията;
1.3.к.е представил оферта,която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката;
1.4.к.не е представил в срок обосновката по чл72,ал.1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета,съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
1.5.участник,к.не отговаря на правила и изисквания,свързани с опазване
на ОС,соц.и труд.право,приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екол.,соц.и труд.право,к.са изброени в
приложение №10 от ЗОП;
1.6.участници,к.са свързани лица.
2.Специф.нац.основания за отстраняване на участник са наличие на
обстоятелствата по:
2.1.осъждания за престъпления по чл.194 – 208,чл. 213а–217,чл.219–252 и
чл.254а–255а и чл.256-260 НК;
2.2.нарушения по чл.6,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл. 228,
ал. 3 от КТ;
2.3.нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;
2.4. чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРС;
2.5.наличието на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.
3.Участникът, избран за изпълнител, представя:
3.1.За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1ЗОП-свидетелство за съдимост;
3.2.За обстоятелството по чл.54,ал.1,т.3ЗОП-удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и
на участника;
3.3.За обстоятелството по чл.54,ал.1,т.6ЗОП-удостоверение от органите
на Изпълнителна агенция ГИТ.
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Когато в удостоверението се съдържа инф-я за влязло в сила
наказ.постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54,
ал.1,т.6ЗОП,участникът представя декл-я,че нарушението не е извършено
при изпълнение на договор за общ.поръчка.
3.4.За обстоятелствата по чл.55,ал.1,т.1ЗОП-удостоверение,издадено от
Агенцията по вписванията.
Когато участникът,избран за изпълнител,е чужд.лице,той представя
съотв.документ,издаден от компет.орган,съгласно законодателството на
държавата,в която е установен.Възложителят не изисква представянето на
документи когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публ.безплатен
регистър или информ-ята или достъпът до нея се предоставя от
компетентния орган на възложителя по служ.път.
4.Съгласно чл.65,ал.1ЗОП участник може да се позовава на капацитета на
трети лица,независимо от прав.връзка м/у тях,по отношение на критериите
за подбор,свързани с икон.и фин.състояние,тех.способности и
проф.компетентност.Тъй като за конкр.поръчка възложителят не е поставил
такива изисквания,участниците не могат да са позовават на капацитета на
трети лица.
5.Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В
случай че участник използва подизпълнители, той трябва да представи
доказателство за поетите от тях задължения ч/з попълнен и подписан от
подизпълнителя ЕЕДОП, приложен към офертата на участника,както и всеки
друг документ по преценка на участника,гарантиращ поетите от
подизпълнителя задължения.
6.Когато изискванията по чл.54,ал.1,т.1,т.2 и т.7 ЗОП се отнасят за
повече от едно лице,вс.лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необх. от защита на личните данни или при различие в обст-та,свързани с
личното съст-е,инф-ята относно изискванията по чл.54, ал.1,т.1,т.2 и
т.7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за вс.лице или за някои от лицата.
7.В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП,обст.,свързани с
крит. за подбор,се съдържат само в ЕЕДОП,подписан от лице,което може
самост.да представлява участника.
8.Възложителят изисква от изпълнителя да предостави гаранция в размер
на 1 % от стойността на договора без ДДС,която да обезпечи изпълнението
му.
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.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

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

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен
срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване
на процедурата.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
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.cpc.bg
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 10.07.2018 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 важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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