
 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 Документация към обява по чл.20,  ал.3 
от ЗОП  

 

 

 
От: Веолия Енерджи Варна ЕАД 
Адрес: ул.Янош Хуняди No.5 
гр.Варна 9020 
Тел.:02 813 20 38 
Дата:21.06.2016g. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Моля до 16:00 часа на 11.07.2016 г., да ни предложите оферта с предмет: Техническо 
обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна 
ЕАД. 
 
I. Прогнозна стойност на обществената поръчка – 48 908,00 лв. без ДДС общо за труд, 

материали и резервни части, както следват: 

II. Обхват на дейностите техническо обслужване на турбокомпресорите на 

когенерационните мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД: 

 
 

No.
ког
ене
рат
ор 

Тип 
когене
ратор 

Тип 
турбок
омпре
сор 

Прои
звод
ител 
на 
турб
оком
прес
орит
е 

Сериен 
No.на 
турбоко
мпресо
ра 

Раб.ча
сове 
при 
преди
шното 
обслу
жване 

Прогн
озни 
раб.ча
сове 
към 
м.10.2
016 

Видове дейности по 
междинно техническо 
обслужване - 2016 

Прогнозни 
резервни 
части по 
междинното 
техн.обслужв
ане -2016г. 

No.1 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 -
F32 
 

ABB HT536443 16648 23688 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

 

TPS 52 -
F32 
 

ABB HT536442 16648 23688 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
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компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

 

No.2 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 -
F33 
 

ABB HT545098 0 17170 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

К-т No.97080- к-т 
резервни части, 
смяна на лагери 

TPS 52 -
F33 
 

ABB HT545099 0 17170 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери. 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора. 

К-т No.97080- к-т 
резервни части, 
смяна на лагери 

No.3 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 -
F33 
 

ABB HT493538 48160 53500 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

К-т No.57210. 

TPS 52 -
F33 
 

ABB HT493539 48160 53500 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
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No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

К-т No.57210. 

No.4 JMS 616 
GS-N.LC 

TPS 52 -
F32 
 

ABB HT493537 45239 52000 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

 

TPS 52 -
F32 
 

ABB HT839056 45239 52000 Демонтаж и монтаж от/на 
двигателя на Турбокомпресор К-
кт. 

Комплект 
No.97070- к-т 
резервни части, 
проверка 
компресорно 
колело и 
турбинно колело. 

Комплект 
No.97076- к-т 
резервни части, 
проверка лагери 

Пълно техническо обслужване 
на Турбокомпресор К-кт в 
Сервиз, вкл. балансиране на 
ротора 

 

 

Минимален обхват на дейностите по техническо обслужване на Турбокомпресор 
 
No. Минимален обхват на дейностите по техническо обслужване на Турбокомпресор 

 
1 Замерване и отчитане на Клиренса – Турбинно колело – изходящ фланец 

 

2 Демонтаж въздушен корпус и входящ газов корпус 
 

3 Замерване и отчитане на Радиален и Аксиален Клиренс на вала 
 

4 Разглобяване на лагерната касета 
 

5 Почистване и инспекция на всички компоненти 
 

6 Замерване и визуална инспекция на всички части 
 

7 Визуална инспекция на Филтъра/ Шумо-заглушителя – ако е приложимо 
 

8 Динамично балансиране на турбинния вал и компресорното колело съгласно работната 
инструкция на производителя 
 

9 Сглобяване на лагерната Касета 
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10 Замерване и отчитане на радиален и аксиален Клиренс на вала 
 

11 Сглобяване въздушен корпус и входящ газов корпус 
 

12 Замерване и отчитане на Клиренса – Турбинно колело – Изходящ фланец 
 

13 Подготовка на турбокомпресора за монтаж на двигателя 
 

 

III. Дата и час на отваряне на офертите - Публичното отваряне на получените оферти и 

обявяването на ценовите предложения ще се състои на 14.07.2016 г. от 09:00 часа, на което 

могат да присъстват представители на участниците в процедурата. 

Подаването и отварянето на оферти се осъществява на адрес: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, 
ул.Янош Хуняди No.5, гр.Варна. 

При писмено искане, направено до пет дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 
възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача 
писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

IV. Места (адреси) за изпълнение: производствена база на Веолия Енерджи Варна ЕАД, бул.Янош 

Хуняди No.5, гр.Варна и сервизна база на Изпълнителя. 

V. Изисквания към личното състояние на участниците и техните предложения, 

неизпълнението на всяко от които води до отстраняване на Участника: 

5.1 Изисквания към личното състояние на участниците: 
а. Кандидатите следва да попълнят Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП); 
б. Кандидатите следва да декларират липсата на основания за задължително отстраняване 

съгласно чл.54, ал.1 от ЗОП; 
в. Кандидатът, избран за Изпълнител, следва да представи преди сключване на договор 

актуални документи за доказване на липсата на основанията  по чл.54, ал.1 от ЗОП; 
5.2 Изисквания към техническите и професионални способности на кандидатите: 

а. Кандидатът трябва да бъде сертифициран от производителя  на съответното оборудване за 
извършване на сервизна дейност; Заверено копие на Сертификата, издаден от 
производителя задължително се прилага към тръжната документация. 

б. Кандидатът трябва да притежава необходимия брой квалифицирани специалисти за 
извършване на дефектовка и ремонта на съоръженията за периода на договора; 

в. Кандидатът трябва да притежава сервизна база и пълен набор от необходимите инструменти 
за изпълнение на техническото обслужване на съоръженията, предмет на настоящия 
договор; 

г. Кандидатът трябва да доставя и влага само части и материали , одобрени от производителя. 
 

VI. Критерии за подбор: 
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6.1 Технически и професионални способности на участника – 1.Квалификация и опит, доказващ се 

с  референции за изпълнение на подобен вид поръчки и/или услуги и реализиран оборот от 

подобни доставки и услуги и 2.Технически и професионален капацитет , доказващ се със 

Списък с изпълнени договори за периода 2014 и 2015г. и Сертификат, издаден от 

производителя  за сервиз и ремонт на ABB турбокомпресори. 

6.2 Икономическо и финансово състояние на участника: 1.Заверен финансов отчет за 2015г. 2. 

удостоверение от органите по приходите и 3. удостоверение от общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника. 

VII. Съдържание на офертата: Запечатана в непрозрачна опаковка  офертата трябва да съдържа: 

1. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). В декларацията 
следва да се посочи срокът на валидност на офертата в календарни дни, считано от крайната 
датата за подаване на офертата, съобразно заложения минимум в бланката по образец. 

2. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец). 

3. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец). 

В случай, че участникът се ползва подизпълнител/и или ресурс на трето лице или участникът е 
обединение, то декларациите по предходните две точки се представят от лицата посочени в 
декларациите по образец. 

4. За всеки член от обединение в случай, че участникът е обединение 

а. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се 
доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и 
отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се 
удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в 
публичната покана и за задълженията си по време на изпълнение на договора. 

б. Декларация (по образец), че Участникът няма да ползва подизпълнители или посочени 
видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, 
както и предвидените подизпълнители.  

в. Пълномощно на лицето подписващо документите в офертата (в случай, че документите не са 
подписани от лицето, представляващо участника) ) – неприложимо при деклариране на 
обстоятелствата в Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 
5 ЗОП. 

г. Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще подпише: 

o „Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 
и опазване на околната среда“ (по образец от проекто-договора), 

o Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори, декларацията към него и посочените във 
формуляра документи (по образец от проекто-договора). 
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5. Ценова таблица (по образец). 

5.1 Изисквания към ценовото предложение: 

а. Цената, оферирана от Участника в Ценовата таблица трябва да се представи в български 
лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая. 

б. Всички празни клетки в ценовата таблица трябва да бъдат попълнени. В случай, че има 
непопълнени клетки, срещу които няма стойност, определена от участника, няма да бъдат 
изплащани от Възложителя при изпълнението и ще бъдат приети за условно покрити от 
стойността на други позиции и цени в количествената сметка. Възложителят си запазва 
правото да изисква от Изпълнителя да не изпълнява дадени позиции за сметка на други, 
появили се след преценка на страните и утвърдени от тях в дефектовъчния протокол . 

в. Оферираната единична цена следва да включва всички договорни задължения на 
Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати. Цената трябва 
да е крайна и от нея следва да са приспаднати всички възможни отстъпки. 

6. Начин на плащане: Предмет на договаряне. 

7. С избрания изпълнител ще бъде сключен писмен договор, предложен от „Веолия Енерджи 
Варна” ЕАД за изпълнение на предмета на настоящата покана. Максималната прогнозна 
стойност е договора 48 908,00 лв. без ДДС. Условията за срока на договора са упоменати в 
проекто-договора. 

8. Допълнителна информация и други изисквания към изпълнението на поръчката. 

 

8.1 Към офертата задължително се прилагат подписано Споразумение за съвместно 
осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност/услуги от контрактори на територията 
на Веолия Енерджи Варна ЕАД, съгласно чл.18 от ЗБУТ и осигуряване и изпълнение на 
нормативните изисквания на околната среда при доставка на стоки и услуги съгласно 
чл.9 от ЗООС 

9. Указания за подаване на офертата: офертите се подават на български език в определения 
по-горе срок, в непрозрачна надписана опаковка в Деловодството на „Веолия Енерджи 
Варна” ЕАД, ул. “Янош Хуняди” №5, рецепция, гр.Варна 9020. Работното време на 
Рецепцията  на “Веолия Енерджи Варна” ЕАД е от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден. 

Върху опаковката с офертата участникът посочва наименованието на дружеството, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, имейл, предмет на офертата, на вниманието на Мениджър 
Покупки и Снабдяване . 

10. Срок за подаване на офертите:11.07.2016г. 

11. Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ дни. 

12. Офертите, отговарящи на изискванията на възложителя ще бъдат оценени по критерий „ 
НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, съобразно предложението в ценовата таблица. 

Критерий за възлагане: “най-ниска цена “. 

На оценка подлежи общата стойност на предложението, като сбор от посочените общи 

цени по видове дейности, материали и резервни части, формирани от необходимите 
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количества умножени по  единичните цени и намалени с предложената търговска 

отстъпка. 

13. Оферти, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени. 

Благодарим предварително! 

 
С уважение,  

 
  
 

            Иванка Борисова 
 
            Мениджър  „Покупки и Снабдяване" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


