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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ДОСТАВКА НА МЕСИНГОВИ ТРЪБИ ЗА КОНДЕНЗАТОР” 
ЗА НУЖ ДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕАД»

ЮНИ 2017г.



I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на месингови тръби за 

кондензатор на турбина за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД.

Участниците трябва да предлагат тръби за кондензатор с точните показатели, 

описани в Техническата спецификация.

Поръчката ще се изпълнява чрез предварителни писмени заявки в количества, 

определени съобразно нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД, и готовност за бързо 

изпълнение при аварийни нужди в съответствие с предложената оферта.

Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя, 

регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и 

натовареността на дружеството. Приблизителното количество на поръчката е около 

4 000 броя.

Място на доставка е Франко складова база на Възложителя.

Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

сключването му или до достигане на обща прош озна стойност на договора 280 000 лева 

(двеста и осемдесет хиляди лева) без ДДС.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право 

да представи само една оферта. Не се приемат варианти.



II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Описание на поръчката: Месингови тръби за кондензатор на турбина УРТ 

30”. Месинговите тръби трябва да са термообработени (огрети) след производството 

им, което да е отразено в документ. Тръбите да нямат видими или скрити дефекти, като 

пукнатини и язви, да нямат деформация от удари, огъвания и повърхностни 

наранявания и да им бъде извършен ултразвуков контрол за плътност.

2. Технически характеристики:

Месингови тръби за кондензатор

Параметри Показатели

Тип Термообработени (огрети)

Размер Диаметър Ф 22 х 1

Размер Дължина 6000 + 10 мм

Отклонения в диаметър,овалност,мм до 2 %

Вид на ме гала Месинг

Опаковка Пакетирани с тегло до 1000 кг.

Количество: По заявка

II. Всяка доставка да бъде придружена с документи удостоверяващи

качеството (сертификати) от завода производител и съответните технически параметри. 

- Сертификат за качество и размера за съответната доставка.

Количествата ще се уточняват с текущи заявки през срока на действие на договора.
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“ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБ
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ОП 
....от .2017 г.

Решение за откриване Одобрил, Дата : ........ ............2017 г.

N ................................ Изпълнителен директор , 
инж. К.Танев :

I ЕТАП РЕМОНТНА ПРОГРАМА 
ОБОСНОВКА за 2017 г.

Цех Котло-Турбинен
Предмет на зада

чата. Обект.
„Доставка на тръби за кондензатор на Турбина VPT-30”

Срок за изпълне
ние

30.06.2017 г

Начин на изпъл
нение

Възлагане на външен изпълнител.

Съществуващо 
положение и 

обосновка

Топлообменните тръби на Кондензатора са от специален ме
синг с размери Ф 22 х 1 и L = 6000 мм.Общото количество за 
целия Кондензатор е 3934 бр., всяка като са разпределени в две 
симетрични части по 1967 бр. Цялостна подмяна е извършена вед
нъж през 1982г., следва опит за частична подмяна на 280 тръби 
през 2001 г. След масова проява на пропуски през 2002 г. се пред
приема пълна подмяна на тръбите на източната половина, а през 
2003г. и на западната половина. В последвалият експлоатационен 
период до сега, по време на планови ремонти и аварийно са зата- 
пени над 200 тръби, като тенденцията е броят на новозатапените 
тръби да се увеличава прогресивно в сравнение с предходните ре
монти. Имайки предвид дългият експлоатационен период от пос
ледната подмяна и за да се избегнат аварийни спирания на ТГ, ко
ето би довело до големи финансови загуби, считаме че е наложи
телна подмяната на тръбите на 100 %

Други данни -
Очаквана стой
ност без ДДС

310 000 лв

Очакван икономи
чески ефект в лв/г

Предотвратяване на загуби от 250000 лв за период от 1 год.

Срок за откупуване До 1 година , , J )
Изготвили :
Д ата :..........2017г.

Н-к КТЦ :
/ Г. Георгиев/ /

Енергетик КТЦ :
/ инж. Йг певецов / 

yf /У
Съгласувано с : 

Дата : .........2017г.
Н-к цех “Ремонтен”:

/В.Вълев/ 

ГИЕР: ¿ ¿ ff /инж. Ff. ■Костов/

Зам.Изп.Директор :
/ инж. К.Новаков / ^  /

ГИРИ:
/инж. ИгВладимиров/
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инж. К.Танев :

I ЕТАП РЕМОНТНА ПРОГРАМА 
ОБОСНОВКА за 2017 г.

Цех Котло-Турбинен
Предмет на зада

чата. Обект.
„Доставка на тръби за кондензатор на Турбина УРТ-30”

Срок за изпълне
ние

30.06.2017 г

Начин на изпъл
нение

Възлагане на външен изпълнител.

Съществуващо 
положение и 

обосновка

Топлообменните тръби на Кондензатора са от специален ме
синг с размери Ф 22 х 1 и Ь = 6000 мм.Общото количество за 
целия Кондензатор е 3934 бр., всяка като са разпределени в две 
симетрични части по 1967 бр. Цялостна подмяна е извършена вед
нъж през 1982г., следва опит за частична подмяна на 280 тръби 
през 2001 г. След масова проява на пропуски през 2002 г. се пред
приема пълна подмяна на тръбите на източната половина, а през 
2003г. и на западната половина. В последвалият експлоатационен 
период до сега, по време на планови ремонти и аварийно са зата- 
пени над 200 тръби, като тенденцията е броят на новозатапените 
тръби да се увеличава прогресивно в сравнение с предходните ре
монти. Имайки предвид дългият експлоатационен период от пос
ледната подмяна и за да се избегнат аварийни спирания на ТГ, ко
ето би довело до големи финансови загуби, считаме че е наложи
телна подмяната на тръбите на 100 %

Други данни -
Очаквана стой
ност без ДДС

310 000 лв

Очакван икономи
чески ефект в лв/г

Предотвратяване на загуби от 250000 лв за период от 1 год.

Срок за откупуване До 1 година ,  ,  /)  ^
Изготвили :
Д ата:..........2017г.

Н-к КТЦ :
/ Г. Гео^гиев/У

Енергетик КТЦ :
/ инж. Йг певецов /

Съгласувано с : 
Дата : .........2017г.

Н-к цех “Ремонтен”:
/В.Вълев/

ГИЕР:
/инж. Й: “Костов/

Зам.Изп.Директор : 4 ^ 2 '
/ инж. К.Новаков / у

ГИРИ:
/инж. И. Владимиров/



III. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Общи изисквания към участниците в процедурата

3.1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват 

български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 

както и всяко друго образование, което има право да изпълнява доставки, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено.

3.1.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има 

право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна 

оферта. Ако такава оферта е подадена, тя не се допуска до процедурата по оценяване.

3.1.3 В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура.

3.1.5. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва 

от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.1.6. 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.

3.2. Основания за отстраняване

3.2.1. 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.

3.2.2. Участниците следва да предоставят (декларират) в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 

и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.



3.2.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 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.

3.2.4. Участниците следва да предоставят (декларират) в част III., буква „Г“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 

по чл. 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.

3.2.5. Декларацията за липсата на основания по чл. 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 №  5 се прилага към ЕЕДОП.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

4.1. Технически и професионални способности

4.1.1. 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.

4.1.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) раздел В от част IV информация за обстоятелствата по 

т.4.1.1. за доставки изпълнени, през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Като 

доказателство за изпълнени доставки ще се приеме удостоверения, издадени и 

подписани от получателите на доставките, съдържащи информация за стойността, 

крайната дата на изпълнение на доставките и описание на предмета на доставките, в 

оригинал или заверено копие или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за включени в списъка услуги с данни за стойността, периода 

на доставките.



V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Критерий за възла1 анс: Най-ниска цена 

VI. СЪДЪРЖ АНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ  

6.1. Участниците представят:

6.1.1. Заявление за участие -  Образец № 1, което включва:

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 грети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че 

ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за 

всеки от участниците в обединението.

2) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо.

6.1.2. Оферта, която включва:

1) Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника.

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя изготвено по Образец №2.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и срока 

на валидност на офертата - Образец №3.

г) Декларация за липса на свързаност с друг участник -  Образец № 4

2) Опис на представените документи.

3) Ценово предложение - Образец № 6

6.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от 

участниците в запечатана непрозрачна опаковка, като ценовото предложение - Образец 

№ 6 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.



6.3. 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.


