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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 5029

Поделение: Министерство на енергетиката

Изходящ номер: Е-12-00-139 от дата 19/05/2015

Коментар на възложителя:
Министерството на енергетиката обявява обществена поръчка по реда 

на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: 

Разработване на „Технико-икономически модели” за разнообразните 

форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на енергетиката

Адрес
ул. Триадица № 8

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
гр. София, ул. Триадица № 8 02 9263329

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Росица Алексиева, главен юрисконсулт

E-mail Факс
r.aleksieva@me.government.bg 02 9807630

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.me.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.me.government.bg/bg/competitions/razrabotvane-na-tehniko

-ikonomicheski-modeli-za-raznoobraznite-formi-za-opolzotvoryavane-

potenciala-967-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуга по 

разработване на „Технико-икономически модели” за разнообразните 

форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия. 

Моделите ще бъдат изготвени на база резултатите от пилотните 

дейности в община Симитли и община Минерални бани, които се 
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изпълняват в рамките на проекта ENERGEIA. 

Финансирането на обществената поръчка е по проект „Подпомагане 

използването на нискотемпературни геотермални извори, чрез 

разработване на операционни и експлоатационни насоки и решения в 

областта на зелената енергия” (''ENERGEIA”), финансиран по 

Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-

България 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Качество на живот“, Област 

на интервенция 1.1: „Опазване, управление и насърчаване на 

природните ресурси“.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71620000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Срокът за изпълнение на поръчката е не по-късно от 07 август 2015 

г. и започва да тече от датата на подписването на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:

Дейност 1: Описание на пилотните проекти в общини Симитли и 

Минерални бани;

Дейност 2: Анализ на оперативните доклади на пилотните съоръжения в 

двете общини;

Дейност 3: Изготвяне на сравнителен анализ и оценка на 

ефективността на пилотните проекти;

Дейност 4: Изготвяне на технико-икономически модели.

Прогнозна стойност

(в цифри): 48800   Валута: BGN

Място на извършване

Министерство на енергетиката, ул. "Триадица" № 8 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
В обществената поръчка може да участва всеки участник, който 

отговаря на предварително обявените условия.

1. През последните 3 (три) години, считано от крайния срок за 

подаване на офертите, участникът следва да е изпълнил минимум една 

услуга еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка.

Забележка: Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на 

поръчката следва да се разбира изпълнени услуги, свързани с 

изготвяне на стратегии и/или планове за действие и/или 

инвестиционни проекти, в които е извършван технологичен и/или 

финансов и/или икономически анализ за избор на мерки в енергетиката 

и/или управление на водите.

2. Участникът, следва да разполага с екип за изпълнение на 

обществената поръчка, включващ специалисти с позиции, квалификация 

и професионален опит, както следва: 

2.1. Ръководител на екипа – 1 (един) експерт, който да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя:

• да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър” 
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или еквивалентна в една от следните области на висше образование: 

„Социални, стопански и правни науки“ с професионално направление 

„Право“ или „Икономика“; „Технически науки“ с професионално 

направление „Електротехника, електроника и автоматика“ или 

„Енергетика“ или „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Общо 

инженерство“; „Природни науки, математика и информатика“.

• да има общ професионален опит – минимум 2 (две) години и участие 

като ръководител или като експерт в минимум 1 (една) разработка или 

проект, свързани с изготвяне на икономически анализи, бизнес 

планове, анализи полза-разход в областта на енергетиката или 

управление на водите.

2.2. Ключов експерт 1 – 1 (един) експерт, който да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя:

• да има придобита минимална образователно-квалификационна степен 

„бакалавър”, или еквивалентна в област на висше образование: 

„Технически науки“ с професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика“ или „Енергетика“ или „Архитектура, 

строителство и геодезия“ или „Общо инженерство“; 

• Да има специфичен професионален опит – минимум 1 (една) година в 

областта на енергетиката и участие в минимум една разработка или 

проект свързани с изготвянето на стратегии и/или планове за 

действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван 

технологичен и/или финансов и/или икономически анализ за избор на 

мерки в сектор „Енергетика“.

2.3. Ключов експерт 2 – 1 (един) експерт, който да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя:

• да има придобита минимум образователно-квалификационна степен 

„бакалавър”, или еквивалентна в област на висше образование: 

„Социални, стопански и правни науки“, с професионално направление 

„Икономика“;  

• да има общ професионален опит – минимум 1 (една) година и участие 

като експерт в минимум една разработка или проект  свързване на 

изготвяне на стратегии и/или планове за действие и/или 

инвестиционни проекти, в които е извършван технологичен и/или 

финансов и/или икономически анализ за избор на мерки в сектор 

„Енергетика;

2.4. Ключов експерт 3 – 1 (един) експерт, който да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя:

• да има придобита минимум образователно - квалификационна степен 

„бакалавър”, или еквивалентна в област на висше образование: 

„Технически науки“, с професионално направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“. 

• да има общ професионален опит – минимум 1 (една) година и участие 

като експерт в минимум една разработка или проект в областта на 

управлението на водите.

Допуска се ръководителят да изпълнява едновременно задачи и като 

експерт при реализацията на поръчката, като в този случай по 

отношение на него трябва бъде доказано, че изпълнява изискванията 

за образование и опит в съответните области.

Критерий за възлагане
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най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Офертите на участниците следва да съдържат:

1. Оферта – по образец (Приложение № 1) Офертата, както и 

приложенията към нея се подават на български език. Офертата се 

подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично 

упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и 

се подпечатва с печата на участника.

2. Техническо предложение – по образец (Приложение № 2);

3. Ценова оферта – по образец (Приложение № 3). 

4. Декларация - списък (Приложение № 4) на лицата, които ще 

участват при изпълнение на предмета на поръчката.

5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение № 5 към 

публичната покана; 

6. Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец (Приложение № 

6);

7. Декларация по чл. 51 а от ЗОП за ангажираност на екипа – по 

образец (Приложение № 7); Декларацията се попълва и се представя за 

всяко лице, посочено от участника в декларацията-списък по образец 

№ 4, което не е служител на участника.

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е 

приложимо) - по образец (Приложение № 8);

9. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

 Всички документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от 

участника копие.

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен, с ненарушена 

цялост плик от участника или от упълномощен от него представител в 

Министерство на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица“ № 8 лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност-

факс и електронен адрес и наименованието на предмета на поръчката; 

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от възложителя 

комисия в 11:00 часа на 29.05.2015 г.  в сградата на Министерство 

на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица“ № 8  и на него могат да 

присъстват участниците или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и други лица 

при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще 

се извърши отварянето на офертите.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/05/2015 дд/мм/гггг
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