КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПОКАНА

за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет:
„Демонтаж на радиаторни кранове и доставка и монтаж на радиаторни терморегулиращи вентили
с термостатична глава”

София, 2016 г.

І. Общи положения.
1. Във връзка с необходимостта от намаляване на разходите за отопление и поддържането на
оптимален микроклимат в помещенията, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Ви отправя
покана да участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Демонтаж
на радиаторни кранове и доставка и монтаж на радиаторни терморегулиращи вентили с термостатични
глави съгласно европейски стандарт EN 215-1 или БДС EN 215:2006.
ІІ. Описание на предмета.
1. Сградата на КРС, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София е свързана към централно
отопление;
2. Отоплителната инсталация е изградена по двутръбна стоманена система и 110 броя чугунени
радиатори;
3. Радиаторните кранове са 94 броя с размер ½ и 16 броя ¾ цола.
ІІІ. Минимални изисквания за към изпълнението на поръчката.
1. Източване и пълнене на отоплителната инсталация;
2. Демонтаж на радиаторни кранове, доставка и монтаж на нови, непрограмируеми,
терморегулиращи вентили с термостатични глави;
3. Демонтаж на 7 броя щрангови обезвъздушители, доставка и монтаж на нови 7 броя щрангови
автоматични (камбанкови) обезвъздушители;
4. Участниците следва да предвидят временни, защитни покрития на интириорните повърхнини,
попадащи в обхвата на демонтажните и монтажни работи;
5. Възстановяване на разбити (при необходимост) за осигуряване на достъп до крановете стенни
покрития с размер 5 кв. м.;
6. Хидравлична проба на отоплителната система;
7. Новите термостатични вентили следва да имат разграфени стойности (степени) за регулиране
на температурата;
8. Срок на изпълнение до 1 (един) месец;
ІV. Срок за получаване на офертата.
1. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране на
съобщенията до 17:30 ч. на 12.07.2016 г. вкл., на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6 лично от участника
или от упълномощено от него лице.
V. Минимални изисквания към участниците и доставените материали.
1. Участниците за изпълнение на поръчката следва да разполагат с квалифицирани за дейността
служители;
2. Новите вентили и термостатични глави следва да бъдат придружени с дакларация за
съответствие съгласно българското законодателство;
3. Участниците следва да посочат най малко два изпълнени през последните 2 (две) години
обекти с дейности свързани с монтажни работи на термостатични вентили;
4. Участниците следва да извършат оглед на обекта предмет на поръчката;
VI. Съдържание на офертата.
1.

Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация –
оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца от датата
на подаване на офертата;
2. Срок за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет ) работни
дни, считано от сключване на договора.
3. Ред и условия за упражняване на рекламация;
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4. Декларация (свободен текст) за извършен оглед;
5. Декларация (свободен текст) за наличието на квалифицирани за дейността служители и за
изпълнени договори ;
6. Минимален гаранционен срок – 2 години;
7. Срок на валидност на офертата - най–малко 120 календарни дни;
8. Техническо предложение, отговарящо на раздел ІІІ „Минимални изисквания за към
изпълнението на поръчката”;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
10. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение Ценово предложение (Приложение
1).
VІІ. Срок на валидност на офертата.
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със срок
на валидност най–малко 120 календарни дни, който започва да тече от 13.07.2016 г.
VІІI. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата.
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан
непрозрачен плик.
2. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно приложение „Ценово
предложение” (Приложение 2), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана
цена”, поставен в плика с офертата.
3. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
Адрес:
3.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София , ул. "Гурко" № 6.
3.2. Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката.
4. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер.
ІХ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
1. Комисия от длъжностни лица, определени от Възложителя за събиране, разглеждане и
оценка на офертите, извършва предварителна проверка за комплектността на подадените предложения
и съответствието им с обявените изисквания.
2. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците.
3. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените
изисквания на Възложителя и който е предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.
4. При наличие на две или повече равни най-ниски цени ще бъде проведен жребий.
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Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
„Демонтаж на радиаторни кранове и доставка и монтаж на радиаторни терморегулиращи вентили с
термостатична глава”
Настоящото предложение е подадено от:
………………………………………………………………………………
/наименование на участника, ЕИК/
представлявано от:
………………………………………………………………………………
/трите имена/
в качеството му на:
…………………………………………………………...……………………
/длъжност/
л.к. № ………………… издадена на ………… от……………
адрес по регистрация :
………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
адрес за кореспонденция:
………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
телефон/ факс: …………………………….
e-mail : ……………………………………..
1. Предлагаме да извършим „Демонтаж на радиаторни кранове и доставка и монтаж на радиаторни
терморегулиращи вентили с термостатична глава”
2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 1 месец), считано от
сключване на договора.
3. Ред и условия за уреждане на рекламациите за периода на действие на договора
......................................................................................
4. Офертата ни е валидна ……. (не по-малко от 120) календарни дни, считано от 13.07.2016 г.

Дата: ……………… 2016 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: …………..
(подпис, печат)
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Приложение № 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
„Демонтаж на радиаторни кранове и доставка и монтаж на радиаторни терморегулиращи вентили с
термостатична глава”
Настоящото предложение е подадено от:
………………………………………………………………………………
/наименование на участника, ЕИК/
представлявано от:
………………………………………………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на: ……………………………………………………...………………
/длъжност/
л.к. № ………………… издадена на ………………… от ……………………
адрес по регистрация :
………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
адрес за кореспонденция:
………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
телефон/ факс: …………………………….
e-mail : ……………………………………..
1. Цената ни за изпълнение на договор с предмет: „Демонтаж на радиаторни кранове и доставка и
монтаж на радиаторни терморегулиращи вентили с термостатична глава” е, както следва:
1.1. Единична цена за демонтаж на 1 брой радиаторен кран е ……………….(………) лв. с ДДС;
1.2. Единична цена за демонтаж на 1 брой щрангов обезвъздушител е ……………….(………) лв. с ДДС;
1.3. Единична цена за доставка и монтаж на 1 брой нови терморегулиращ вентил с термостатична
глава с размер ½ цола е …………….(…………) лв. с ДДС;
1.4. Единична цена за доставка и монтаж на 1 брой нови терморегулиращ вентил с термостатична
глава с размер ¼ цола е …………….(…………) лв. с ДДС;
1.5. Единична цена за доставка и монтаж на 1 брой нов щрангов обезвъздушител е
…………….(…………) лв. с ДДС;
1.6. Единична цена за възстановяване на разбити плоскости от гипскартон с размер 1 кв.м. е
……………(…….) лв. с ДДС;
1.7. Цена за доставка и монтаж на 16 броя нови терморегулиращи вентили с термостатична глави с
размер ¼ цола е …………….(…………) лв. с ДДС;
1.8. Цена за доставка и монтаж на 94 броя нови терморегулиращи вентили с термостатични глави с
размер ½ цола е…………….(…………) лв. с ДДС;
1.9. Цена за доставка и монтаж на 7 броя нови щрангови обезвъздушители е …………….(…………) лв. с
ДДС;
2. Обща цена
за изпълнение
1.6.…………….(…………) лв.с ДДС.

на

поръчката,

без

извършване

на

дейностите

по

т.

3. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
4. При доказани изменения в количеството на договорените видове дейности, в рамките на периода за
изпълнение на договора, същите се остойностяват по еденичните цени приети като твърди от офертата
на изпълнителя.
Дата: ……………… 2016 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ………………...
(подпис, печат)
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