
Партида: 00092 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

в ' 0 2 -^ 3  & i
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМ АЦИЯ___________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00092
Поделение:________
Изходящ номер: 14 от дата 04/04/2014 
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на 
Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична покана, с предмет: 
„Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация", ДБФП № BG161P0001/5-02/2012/019, по проект „ 
Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян", който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Смолян
Адрес
бул. България №12
Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Р България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция "ПНО" 0301 67685
Лице за контакт (може и повече от едно лице
Виктор Монев - ст. юрисконсулт в дирекция "ПНО" при Община
Смолян
E-mail Факс
smol0abv.bg 0301 62426
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.smolyan.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
www.smolyan.bg
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
I I Строителство____________ I I Доставки__________________ ЕЗ Услуги_______________
Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА" с 
наименование: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на
сгради в експлоатация", ДБФП № BG161РООО1/5-02/2012/019, по 
проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град 
Смолян", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013, _

А О  П

УНП: 5666db6f-c2aa-4d52-82a5-22f5b609ece9 1

mailto:rop@aop.bg
mailto:e-rop@aop.ba
http://www.aop.ba
http://www.smolyan.bg
http://www.smolyan.bg


Партида: 00092 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие"

Предметът на настоящата поръчка, включва следните дейности: 
Извършване на обследване за енергийна ефективност на 5 /пет/ 
сгради общинска собственост, а именно: ОДЗ № 5 „Буратино", 
Родопски драматичен театър „Н. Хайтов", Планетариум, 
Художествена галерия, Регионална библиотека „Н. Вранчев".

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 
изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 
задание, представляващо Приложение № 1, неразделна част от 
публичната покана.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Дон. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 71310000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Предметът на настоящата поръчка, включва следните дейности:

Извършване на обследване за енергийна ефективност на 5 /пет/ 
сгради общинска собственост, а именно: ОДЗ № 5 „Буратино", 
Родопски драматичен театър „Н. Хайтов", Планетариум,
Художествена галерия, Регионална библиотека „Н. Вранчев".

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 
изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 
задание, представляващо Приложение № 1, неразделна част от 
публичната покана.

Прогнозна стойност
(в цифри): 28600.00 Валута: BGN___________________________________________________
Място на извършване
Община Смолян код NUTS:

___________________________________________________________________ BG424_________

Изисквания за изпълнение на поръчката
Извършване на енергийно обследване и съставяне на сертификат за 
енергийна ефективност в съответствие с Наредба № 16-1594 от 13 
ноември 2013г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

1. Обследването за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на 
енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му 
и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

2. Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация има за цел удостоверяване актуалното състояние на 
потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики 
и съответствието със скалата на класовете на енергопотребление 
от наредбата по чл. 15, ал.З от ЗЕЕ.

Обследването да бъде извършено съгласно изискванията на:
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•„Закон за енергийната ефективност" обн.ДВ бр.98/14.11.2008г . , 
изм. и доп. ДВ. бр.бб от 26 юли 2013г.
•„Наредба №7" от 15.12.2004г. За топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 13 Септември 2013г., 
доп. ДВ бр. 93 от 25.10.2013г.
•„Наредба №16-1594" за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,
Обн. ДВ бр.101 от 13 Ноември 2013г.
•„Наредба № РД-16-1058" от 10.12.2009г. за показателите за 
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите", в 
сила от 29.12.2009г.
•„Наредба № РД-16-932" от 23.10.2009г. за условията и реда за 
извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните 
котли и на климатичните инсталации по чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 
от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане 
и ползване на базата данни за тях", обн. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 
2009г.
•„Закон за енергията и възобновяеми източници", в сила от 
03.05.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 
изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 
задание, представляващо Приложение № 1, и Проект на договор /по 
образец съгласно Приложение № 7/, съдържащ се в Приложение № 5 - 
Образци, неразделна част от публичната покана.
Критерий за възлагане

Пнай-ниска цена__________________________ [^икономически най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на офертите
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната 
утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при 
следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна 
оценка (КО):

•Цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 
35%, максимум 35 точки.
•Срок за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 
65%, максимум 65 точки.

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира 
при следната формула:

КО = 01 + 02, където

-КО е общата комплексна оценка
-01 е оценката на цената за изпълнение на поръчката
-02 е оценката на срока за изпълнение на поръчката

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се 
класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска 
цена.
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по 
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата 
с най-благоприятна стойност по този показател.
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Ако и по този начин не може да се определи икономически най- 
изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на 
точкова система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в 
низходящ ред въз основа посочената методика и показатели, като 
най-ниска е цената на участника, предложил най-малка обща крайна 
стойност без ДДС за изпълнение на поръчката.

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00
Европейско финансиране Да ЕЗ Не СИ
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Неразделна част от настоящата покана са следните документи, 
свързани с поръчката, публикувани на сайта на Община Смолян на 
интернет адрес: www.smolyan.bg - профил на купувача:

1. Приложение 1: Техническо задание.
2. Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката.
3. Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за
подготовка на офертата
4. Приложение 4: Методика за оценка на офертите
5. Приложение 5. Образци
5.1. Образец 1 - Техническа оферта
5.2. Образец 2 - Ценова оферта
5.3. Образец 3 - Декларация, че са спазени изискванията за
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 
условията на труд
5.4. Образец 4 - Декларация относно ползването на подизпълнител 
и списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 
както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното 
участие
5.5. Образец 5 - Декларация от подизпълнител относно съгласие за
участието му в изпълнението на поръчката.
5.6. Образец 6 - Декларация за приемане на условията на проекта
на договор
5.7. Образец 7 - Проект на договор за изпълнение на поръчката.
5.8. Образец 8 - Информация за общия оборот и оборота от
извършване на услуги, сходни с предмета на поръчката, за
последните 3 (три) финансови години.
5.9. Образец 9 - Списък на основните договори, сходни с предмета 
на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години
5.10. Образец 10 - Списък на ключовите експерти, които 
участникът ще използва за изпълнение на поръчката
5.11. Образец 11 - Професионални автобиографии
5.12. Образец 12 - Декларация за ангажираност
5.13. Образец 13 - Списък на необходимите технически средства

Финансирането се осигурява по проект „Подкрепа за устойчиво 
развитие и растеж на град Смолян", финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ с № BG161Р0001/5-02/2012/019 по 
Оперативна програма „Регионално Развитие", съфинансирана от_____
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ", Операция 5.3. „Изграждане 
на капацитет на бенефициентите по ОПРР", схема на бюджетна линия 
BG161P0001/5-02/2 012 .______________________________________________

РАЗДЕЛ IV___________________________________________________________________ ____
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/04/2014 дд/мм/гггг___________________________________________
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