
BG-Велико Търново 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора 

Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 

062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251 

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318,стая 321 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Доставки 

„Доставка по заявка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико 
Търново” 

39717200 

Описание:  
Климатици  

Съгласно потребностите на Община Велико Търново. Договорът се сключва за срок от 2 
години или до достигане на сумата 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС. 
Договорът влиза в сила от датата на сключването му за всички артикули. Изпълнителят ще 
доставя климатици по видове и с характеристики, съгласно потребностите на Община 
Велико Търново и нейните структури - високостенни, касетъчни, подови, таванно-подови, 
колонни климатици. 

66000 BGN 

Община Велико търново 

BG321 

1. Дост-те да се реализир. в съотв-е с конкр. потребности на Община В. Търново. 2. При 
изпълн-то на общест. поръчка се съблюдава действащ. в стран.зак-во, всички норм. док-ти, 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

касаещи предм. на поръчк., правилници, нормативи и стандарти в обл. на предм. на 
поръчката, в това число противопож., технич. и др. норми. По време на изпъл-е на д-ра 
ИЗПЪЛН. е длъжен да спазва: техник. на безоп. на труда.3. Съпроводителни док-ти при 
извършв. на доставката: гаранц. карта; сервиз. книжка и инструкции за употреба; приемо-
пред. прот-л.4. Уч-те предлагат гаранц. срокове за разл. видове климатици/клим. системи. 
Гаранц. срок започва да тече от датата на подписв.на приемо-пред. прот. без забележки за 
доставката и монтажа на съотв. изделие. Гаранц. поддр. на климатиците включва: 
профилактика, текуща поддръжка, преглед и настройка. 5. Всички разходи по отстран-то 
на проблем, ремонт или замяна на дефектир.части или устройства, както и транспортир. на 
климатиците от местополож-то им при възлож до оториз. сервиз и обратно е за сметка на 
Изпъл-я. 6. Възлож. запазва правото си при необх. да поръчва стоки с технич.специф-ии, 
различни от посоч. в публ. пок. и приложенията към нея. За целта изпълн. представя в оф-
та си пълна ценова листа на предлаг. от него климатици/клим. системи.7. Уч-ците 
задължит. представят Техн. предлож. за изп. на поръчк. с посочв. на конкр. методол-я на 
работа във връзка с изпъл-то.8. Начин на извършв. на доставката. Същият трябва да 
гарантира своев-ст, ефик-ст, изпълн-е в съотв-е с действащ. в странат.зак-во, кач-во на 
извършв. доставка, подходяща за характ-ра и сложн. на обекта орган-я и коорд-я на целия 
пр-с по изпълн-то. Изясняват се подробно технич. параметри на доставяното.9. В Техн. 
предлож-е уч-кът задълж. трябва подробно да изясни системата/методол-та на работа; да 
включи: дейности по орг-я и коорд-я на доставките и гаранци. поддържане да доставените 
климатици; Задължително с Технич. Предлож-е уч-кът трябва да направи предлож. си по 
показателите от методиката за иконом. най - изгодна оферта при спазване на задад. мерни 
единици.10. Посочване на имената и телеф. на лицата, които ще осъщ. сервизното 
обслужване.11. ИЗПЪЛН. извършва доставки на климатици, обект на настоящата общ. 
поръчка по вид и количества, съгласно заявките на ВЪЗЛОЖ., и монтаж на същите в 
указаните помещения.12. ИЗПЪЛН. осигурява за своя сметка транспорта по доставката до 
местоизпълн-то. 13. Приемането на доставката се извършва в момента на разтоварването и 
предаването се удост-ва с приемо-предав. протокол, подписан в 2 /два/ екз-ра от 
упълномощени от Възлож. и Изпълн. лица. При предаване Изпъл-лят е длъжен да 
представи подписан от него списък на доставеното с пълно опис-е на технич. хар-ки и 
индив-щи белези /серийни номера и др./.14. Техн. изискв-я за доставяните 
климатици/клим. с-ми: Трябва да са нови, неупотребявани, и да не са спрени от произв-
во.Изпълн. представя декл-я /своб. текст/ за това обст-во. Трябва да могат да работят в 
режим за отопление и охлаждане за външ. температурни диапазони на мястото на инстал-
ята. Трябва да са с дистанционен контрол за включ. и изключ., контрол на параметрите на 
температурата, скоростта на въздуха и нег. посока. Трябва да са със стандартно ел. 
захранване по БДС. Трябва да имат свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър. 
Трябва да имат намалено излъчване на въглероден диоксид и да работят с екологичен 
фреон, съгласно Европейските директиви. Трябва да са с клас на енергийна 
ефективност /охлаждане/отопление/ „А/А”, енергийна ефективност SEER /min/ - 3.0. Оф. 
следва да се депоз. най-късно до 17:00 ч. на 19.08.14 г.Съгласно чл.101б,ал.1,т.6 от 
ЗОП,отвар. и разглежд. на предст-те оф. ще се извърши на 20.08.2014 г. от 14:00 часа в сгр-
та на Община В.Търново,при усл-та на чл.68,ал.3 от ЗОП (отв-то на оф. е пуб-но и на него 
могат да прис-ват уч-ците или техни упълном. предст-ли, както и предст-ли на ср-вата за 
масово осведом. и др. лица при спазв. на устан. режим за достъп до сградата, в която се 
извършва отвар-то). 

Икономически най-изгодна оферта 

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 30 % + Т х 40 + С х 15 % + К х 
15 %, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата от Участника цена – 
определя най-доброто ценово предложение, което да съответства на изискванията на 
Възложителя за най-ниска цена на климатик/климатична система. На оценка подлежи 
стойността, получена след сумиране на предлаганите цени /без ДДС/ на артикулите по т. І 
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

и т. ІІ от Приложение 3. Т – техническа оценка на участника, включваща Предлагани 
условия за гаранционна поддръжка (максимум 100) По този показател се оценяват 
предложените от участниците условия на гаранционна поддръжка, дали предложението на 
участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по гаранционното 
поддържане, в т.ч. и начина на извършването му. Комисията преценява разбирането на 
участника за обхвата на гаранционната поддръжка, преценката за организацията на 
същата, която участникът предлага. Комисията преценява дали предложените условия за 
гаранционна поддръжка биха осигурили в достатъчна степен качество на изпълнение на 
поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за 
изпълнението на същата. Комисията преценява дали предложените от участника условия 
за гаранционна поддръжка биха довели до качествено изпълнение на доставките – предмет 
на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират 
резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална 
степен ще гарантира качествено изпълнение на поръчката и устойчивост на резултатите. V 
– Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система след заявка /в работни дни/ 
– максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък срок за 
доставка и монтаж /в работни дни/ след възлагане. К – Предлаган гаранционен срок /в 
месеци/ – участникът, който се ангажира с най-дълъг срок във времето, след подписване 
на приемо-предавателен протокол, да отстранява за своя сметка възникнали 
неизправности, повреди, дефекти, получава най-много точки – 100т. Пълната методика за 
оценка е съгласно Приложение 2 "Критерий за оценка". 

19/08/2014 17:00 

НЕ 

Оф-та трябва да съдържа най-малко: 1.Данни за лиц.,което прави предлож-то: наимен. на 
фирмата,ЕИК,седалище и адрес на управл-е и др. данни,съгл. образец: админ.сведения; 
2.Технич. предложение (по образец),съдържащо предлаг. от уч-те орг-я и методол-я за 
изпълн-то на пор.;3.Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или 
повреда при експлоат-та на климатик/климатична с-ма (в часове); 4.Срок за доставка и 
монтаж на клим-к/клим.система след заявка (в раб.дни); 5.Предлаган гаранц.срок (в 
месеци);6.Срок на вал-ст на оф-та не по-малък от 2 (два) месеца,счит. от крайния срок за 
получ. на офертата; 7.Списък на лиц. на разполож.на уч-ка за изпълн. на 
работите.Списъкът следва да съдържа инф-я за образованието, профес.квалификация и 
проф. опит на уч-ка. Уч-кът да разполага с поне 1 лице,което да е квалифицирано за 
монтажа на достав. клим-ци; 8.Декл-я от уч-ка,че ако бъде избран за изп-л,доставяните от 
него продукти ще отг-рят на изискв. за енер. ефективност на стоки,разпростр-ни на 
терит.на евр. съюз; 9.Декл-я (свободен текст),съдърж. списък на наличната база на уч-ка с 
посочен адрес,телефон и лице за контакт.Мин.изискв. към т.9:Уч-ците да разполагат с 
подходящо помещ-е (собствено или наето) за осъщ. на ремонтните дейности.Представя се 
док-т (завер. Копие) за собственост или наем на миним. изискуемото помещение; 
10.Декларация (своб. Текст),че предл-те клим-ци са нови,неупотребявани,и не са спрени от 
произв-во; 11.Ценово предл-е следва да съдържа:-Възнагражд. за усл-та:цени на разл. 
видове клим-ци/клим. с-ми (съгл.Прилож.3); цени за монтаж на разл. видове клим-
ци/клим. с-ми (съгласно Прилож.3); пълна ценова листа (без ДДС) на предл-те клим-
ци/клим. системи;-Начин на плащане: по банков път,с платежно нарежд. в бълг. лева;-
Срок за плащане 30 дни след одобряв. на факт-та; 12.Декл-я за приемане на усл-ята на 
проекта на д-р; Копия на док-ти предст-ни към оф-та се представят от уча-ка с гриф 
„Вярно с оригинала” и завер. с подпис и свеж печат на уч-ка.Оф-та се депоз. в “Център за 
услуги и инф-я на граждани”,в сградата на Община В.Търново на адрес гр.В.Търново, 
пл.Майка България № 2.Инф-я относно движ. на обществ. поръчка ще се публикува по 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

реда на публик. на публ.покана в Профила на купувача(на интернет адреса на Община 
В.Търново).Образците към наст. покана са на разполож. на уч-ците на адреса на Профила 
на купувача.Съдърж. на оф-та се представя в запеч. непрозр. плик, в-у, който се 
посочва:наимен. на участника,адрес за коресп.,тел., факс, е-mail и опис-е на поръчк. по 
раздел ІІ от настоящ.публ.покана.Възлож.не приема за уч-е в проц-рата и не разглежда 
оф.,която е представ. и депоз. след изтич. на крайния срок за получ. на оф-те, посоч.в публ. 
пок.Съгл. чл.101е,ал.2 от ЗОП при сключване на д-р класираният на първо място уч-к 
представя: 1.док-ти, издадени от комп. орган, за удостоверяване липсата на обст-та по 
чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП,освен когато законод-то на държ-та,в която е установен,предвижда 
включването на някое от тези обстоятелства в публ. регистър или предост. им служебно на 
възл-я, и 2.декл-ции за липсата на обст-та по чл.47,ал.5. 

18/08/2014  
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