
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ А О  П 1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://ww w.aoD.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата; [ 5 ]

Възложител: „ Топлофикация -  Сливен ЕАД”
Поделение; Управление
Партида в регистъра на обществените поръчки: 198 
Адрес; гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 23 
Лице за контакт . Надежда Иванова 
Телефон: 0887 501 864 
E-mail: toplo-sliven@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[X] Друг адрес: ivanovaJec@ abv.bg
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[X] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: « Изграждане на площадка №2 за предварително съхранение на 
сгуропепелни маси на депо за неопасни производствени отпадъци към "Топлофикация -  
Сливен" ЕАД »

Кратко описание: Изграждане на площадка за предварително съхранение на неопасни 

производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на 

„Топлофикация Сливен” ЕАД.

- Количество и обем: Съгласно Техническа спецификация.

- Срок на договора: Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 
на сключването му или до достигане на обща прогнозна стойност.

Място на извършване; Съгласно Техническа спецификация.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 260 000лв.

mailto:aop@aop.bg
http://www.aoD.bg
mailto:toplo-sliven@abv.bg
mailto:ivanovaJec@abv.bg


Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [ ....... ]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците . 
в Т.Ч .:

Изисквания за личното състояние: [Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Икономическо и финансово състояние: [ ....... ]

Технически и професионални способности: [Участниците да разполагат с инструменти, 
машини и съоръжения с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: Ценово предложение - П1 Тежест: |]
Име: Срок на изпълнение - П2 Тежест: []
Име: Гаранционен срок - ПЗ Тежест: []



Срок за получаване на офертите:
Дата; [06.12.2016г.] Час: [16:30 часа]

Срок на валидност на офертите:
Дата: [06.02.2017г.] Час: [16:30 часа]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата [07.12.2016Г.] Час: [11:00 часа]

Място на отваряне на офертите: [„Топлофикация-Сливен” ЕАД -  Администрация, ет. 2, стая 
204]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и профами: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [....... ]

Друга информация (когато е пршожимо):
Офертата трябва да съдържа:

1)Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2) Представяне на участника -  попълнен и подписан образец (Приложение № 1), с посочване на 
идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен номер, както и пощенски адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;
3) Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП (Приложение № 2);
4)Техническо предложение -по образец (Приложение № 3);
5) Ценово предложение - по образец (Приложение № 4).

Срок на валидност на офертите: 60 (шейсет) календарни дни считано от крайния срок за 
подаване на оферти.

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез 
куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: ф . Сливен 8800, 
бул. “Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Дата на настоящата обява 
Дата: (29.11.2016г.)________




	Дата [07.12.2016Г.]	Час: [11:00 часа]


