НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
София 1000, ул. „Лавеле“ 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

Изх. №

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ОТНОСНО: Удължаване срока за получаване на оферти
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител за обект: „Язовирна стена
„Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и
изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски”, Ви уведомявам, че срокът
за представяне на оферта се удължава до 17:30 часа на 27.07.2018 година.

Приложение: Покана.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

„Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение на СМР,
ЯР „Александър Стамболийски
“Стр.1 от 4

ПОКАНА
НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица“ № 8 в качеството си на Възложител,
чрез Предприятие „Язовири и каскади“, София, ул. „Лавеле“ № 26, Ви кани, при проявен
интерес от Ваша страна, да предложите оферта за: „Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване
на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район
„Александър Стамболийски“
1. Правно и фактическо основание: чл.20, ал.4, т.1. от Закона за обществените
поръчки. Възлагане на обществена поръчка за СМР с код по СPV 45223110-0 – Монтажни
работи на метални конструкции.
2.Подаване на оферти и условия:
Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в
нея, по пощата, в деловодството на Предприятие „Язовири и каскади“ на адрес гр. София;
ул. „Лавеле“ № 26.
Варианти на офертата не се допускат.
Върху плика се посочват адреса, определен за предаване на офертата,
наименованието на поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон,
факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертата да съдържа: попълнена оферта – образец, с приложенията към нея.
В случай, че участникът предлага ползването на подизпълнител/и, същият трябва да посочи
предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка. Подизпълнителя трябва да отговаря на съответните
критерии за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да
не са налице основанията за отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участникът
представя за всеки от подизпълнителите декларация за съгласие и декларации по чл. 97,
ал. 5 от ППЗОП подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.
Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя посочени в
приложената техническа спецификация. При разглеждане на техническите предложения,
при необходимост може да се изисква разяснения за заявени от участника данни и/или
допълнителни доказателства, като тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото предложение на участниците.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в
“приложения”, към образец на оферта от настоящата покана.
Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, в
това число на техническата спецификация, не подлежат на оценяване.
2.1. Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 17.07.2018г., на адрес:
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ № 26, всеки
работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,30 ч. в деловодството или по пощата.
За допълнителна информация всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 до
17,00 часа, инж. Радко Денев, тел: 02/988 56 15,-16,-17, вътр. 2263, Предприятие „Язовири и
каскади”.
2.2. Валидност на офертата – 60 календарни дни, считано от датата, определена за
краен срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през
което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.
• В случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт,
задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права да
представлява участника, като има право да оформя, подписва, подава и получава всички
документи за участие в процедури по ЗОП.
• При несъответствие между единична и обща цена участникът ще бъде предложен
за отстраняване.
• При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи.
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• Цените в количествено-стойностната сметка (КСС), следва да бъдат в български
лева, без ДДС.
3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”
4. Прогнозна максимална стойност
Прогнозната максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е
25 000лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС. Участниците подали оферта над тази
стойност няма да бъдат допуснати до оценка и класиране.
5. Условия и начин на възлагане и на плащане
5.1. Изпълнението не може да бъде повече от 90 календарни дни.
5.2. За изпълнение на проектирането и строително – монтажните работи ще се сключи
писмен договор. Не се предвижда авансово плащане.
5.3. Възложителят сключва договор с класирания на първо място участник, определен
за изпълнител, като последният представя при сключването на договора гаранция за
изпълнение на договора, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Видът на
гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.
В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под
формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД Предприятие
„Язовири и каскади“, при банка Централна Кооперативна Банка, по банкова сметка в лева:
IBAN: BG41CECB979010F2427700; BIC: CECBBGSF.
В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата
на банкова гаранция, то същата следва да отговаря на условията, определени в договора.
Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за
изпълнение на поръчката.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Възложителят освобождава гаранциите съгласно клаузите на договора без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
5.4. Плащане - в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно подписан
приемателен протокол, протокол за реално извършена работа и фактура – оригинал.
6. Оглед на обекта. За извършване на оглед на обекта, участникът е необходимо
предварително да си уговори дата и час на посещението с ръководителя на ЯР “Ал.
Стамболийски”, инж. Димитър Конашев, тел. 0888222270.
7. Изисквания към участника:
7.1 Участникът следва да е изпълнил поне един обект идентичен или сходен с предмета на
обществената поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Изискването се удостоверява със списък на изпълнените СМР през последните пет
години, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване
на възложителите, стойностите и датите на които е приключило изпълнението, мястото вида
и обема на извършената работа.
За сходни с предмета на обществената поръчка дейности се считат следните:
проектиране и СМР по изграждане на метални конструкции.
7.2 Участникът трябва да осигури необходимия квалифициран персонал за изпълнение на
обекта: технически ръководител минимум със средно образование.
- Участникът следва да разполага с: минимум един проектант притежаващ професионална
квалификация строителен инженер и валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност; минимум един технически ръководител, притежаващ удостоверение за
придобита V квалификационна група по правилниците за безопасност и здраве за работа в
неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни
мрежи и хидротехнически съоръжения; работниците и служителите да притежават минимум
трета квалификационна група по правилниците за безопасност и здраве за работа в
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неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни
мрежи и хидротехнически съоръжения;
- Участникът представя списък на екипа от проектант и работници, които ще изпълнят
поръчката. В списъка се посочва име на проектанта и работника; образование и
квалификация.
7.3. Участникът да осигури елекросъоръжения за временно ел. захранване и носи
отговорността за тяхното съответствие с нормативните изисквания.
- Участникът представя списък на съоръженията и оборудването, с които ще се изпълнява
поръчката, в т.ч и за оборудването за временно ел. захранване.
8. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
8.1 Попълнена по образец оферта;
8.2 Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
8.3 Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
8.4 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
8.5 Декларация за подизпълнител.
8.6 Административни сведения за участника;
8.7 Подписан и подпечатан списък с изпълнени през последните 5 години дейности с
предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията в т.7 от
поканата.
8.8 Подписан и подпечатан списък с трите имена и длъжност на лицата, които ще
изпълняват поръчката (в свободна форма), съгласно изискванията в т.7 от поканата.
8.9 Подписан и подпечатан списък (в свободна форма) на съоръженията и оборудването, с
които ще се изпълнява поръчката, вкл. оборудване за временно ел. захранване, съгласно
изискванията в т.7 от поканата.
8.10 Парафиран проект на договор.
8.11. Декларация за направен оглед на обекта.
9. Документи, представяни от участника при подписване на договора:
9.1 Гаранция за изпълнение на договора.
9.2 Копие на застраховка по чл. 171 от ЗУТ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:1. Техническа спецификация;
2. Образец на оферта;
3. Образец на Договор;
4. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
5. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
6. Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП;
7. Справка административни сведения на участника;
8. Декларация за направен оглед на обекта.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
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