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Министерство на енергетиката 

Главен секретар 
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Дата Ж М/с 
д о 
1. „КОМЕКС - РМ" ЕООД 
Адрес: Гр. София 1113, 
Район Изгрев, 
бул. „Шипченски проход" № 18, вх. А, ет.9 
Факс: 02/417 36 45 
e-mail: offce@komekc.com 

2. „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ" ООД 
Адрес: гр. София 1505, 
Район Слатина 
ул. „Георги Минчев" № 15-17 
факс: 02/870 00 82 
e-mail: office@csgbg.com 

3. ДЗЗД „ВИП" 
Адрес: гр. София 1612 
бул. „Цар Борис I I I " № 126 
факс: 02/952 34 34 
e-mail: vip.consortium@abv.bg 

4. „РАЙТ КЛИНИНГ" ООД 
Адрес: гр. София 1373 
Район Красна поляна 
ул. „Сали Яшар" № 39 
факс: 02/423 42 06 
e-mail: infmkt@hotmail.com 

5. „БОРИВАН" ЕООД 
Адрес: гр. София 1404 
Район Триадица 
ж.к. „Гоце Делчев" бл. 67, ет.6, ап. 28 
факс: 02/934 66 90 
e-mail: borivan@qmail.com 

6. „КУУЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД 
Адрес: с. Кокаляне 1191 
Област София, община Столична 
ул. „Малчика" № 8 
факс: 02/423 14 31 
e-mail: office@cclean-bg.com 

Министерство на енерегетиката на основание чл. 936, ал.З от ЗОП, Ви кани да подадете 
оферта при следните условия: 

1. Предмет на поръчката: „Услуги по почистване, щадящи околната среда на 
сградата на Министерство на енергетиката". 

ПОКАНА 

гр. София 1000, ул. "Триадица" №8 
тел.: (+359 2) 9263 152 

факс: ( + 359 2) 980 76 30 
www.me.government.bg 

e-mail: e-energy@me.government.bg 

mailto:offce@komekc.com
mailto:office@csgbg.com
mailto:vip.consortium@abv.bg
mailto:infmkt@hotmail.com
mailto:borivan@qmail.com
mailto:office@cclean-bg.com
http://www.me.government.bg
mailto:e-energy@me.government.bg


2. Срок и място за изпълнение на поръчката: 
2.1. Срок: 15.02.2016 год. до 31.01.2018 год. (Забележка: В случай, че договорът бъде 
сключен след 15.02.2016 год. началната дата за изпълнение ще бъде датата на сключване на 
договора) или до изчерпване на предвидените бюджетни средства по него. 

2.2. Място: Административната сграда на Министерство на енергетиката, находяща се в гр. 
София 1000, ул. „Триадица" № 8. 

З.Обща прогнозна стойност на поръчката и размер на гаранцията за изпълнение 
на договора. 

3.1. Обща максимална прогнозна стойност: 165 197 (сто шестдесет и пет хиляди и сто 
деветдесет и седем) лв., без ДДС. 

3.2. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: 3% (три процента) от 
стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при подписването на 
договора в една от следните форми: 

V Парична сума в лева, внесена в касата или по банковата сметка на Министерство на 
енергетиката в БНБ - ЦУ IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC: BNBGBGSD или 

s Безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в 
оригинал, издадена от банка, в полза на Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) 
календарни дни, след изтичане срока на договора. 

4. Информация относно сградите и помещенията - обектът на почистване, както и 
изискванията на възложителя относно дейностите по почистване и други, свързани с 
изпълнението на поръчката, се съдържат в Техническата спецификация (Приложение № 1), 
както следва: 

4.1. Общо описание на сградата и помещенията; брой работни помещения по етажи; брой 
сервизни помещения по етажи; видове настилки за ежедневна обработка, количество и т.н.; 

4.2. Натовареност на сградата - брой постоянно работещи в нея; приблизителен брой на 
посетители ежедневно; информация за пропускателния режим и т.н.; 

4.3. Подходящ времеви пояс за изпълнение на дейностите по поддържащо почистване; 
4.4. Необходимост от дежурни работници на изпълнителя през работното време на 

възложителя - брой, работно време; 
4.5. Изискванията на индивидуалния възложител относно видовете дейности по текущо, 

периодично и основно почистване, желаната честота на изпълнението им и 
количествата/обемите на отделните дейности, а именно точно каква площ от общата площ на 
обектите на какви дейности по почистване подлежи; 

4.6. Изискванията на индивидуалния възложител за осигуряване на минимален брой зает с 
почистването персонал, за ежедневното почистване, за ежедневното дежурство и т.н. 

5. Условията на индивидуалния възложител за приемане на работата, условията по 
отношение на фактурирането и начина на разплащане с изпълнителя се съдържат в проекта на 
договор (Приложение N? 2). 

6. Оглед на сградата, в която ще се изпълнява услугата предмет на настоящата обществена 
поръчка, може да се извърши в срока за подаване на оферти, след предварителна заявка на 
тел. 02/92 63 125 - г-жа Емилия Гюрова и 02/92 63 108 - г-жа Галина Орешарска. 

7. Критерии за допустимост: 
7.1. Участникът трябва да покрива всички изисквания, заложени в настоящата покана, 

ведно с Техническата спецификация на възложителя. 
7.2. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал,5 от 

ЗОП, за удостоверяването на което същият представя декларации по образец. 
8. Изисквания към офертата: 
8.1. Участникът представя своята оферта съгласно приложените в настоящата покана 

образци и в съответствие с изискванията на раздели А и Б, част Втора от Документацията за 
участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на 
централизирана обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната 
среда", наричана за краткост Документацията. 

8.2. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният 
срок за подаване на офертите. 

9. Съдържание на офертата и изисквания към документите: 
9.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който 

съдържа: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

потенциалния изпълнител. Всеки лист, съдържащ се в офертата, следва да бъде номериран и 
подреден, съгласно списъка; 
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2. Оферта, изготвена съгласно Образец № 1 към настоящата покана; 
3. Ценова оферта, изготвена съгласно Образец № 2 към настоящата покана; 
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3 към 

настоящата покана; 
5. Изрично пълномощно, в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен 

представител на Потенциалния изпълнител - оригинал или нотариално заверено пълномощно. 
9.2. Изисквания към документите: 
1. Представените от потенциалните изпълнители документи се изготвят съобразно 

съответните указания в документацията на откритата процедура за сключване на рамково 
споразумение, открита от ЦООП с Решение № РМФ-82/17.07.2016 г, и съобразно изискванията 
на настоящата покана. 

2. Всички документи, които не са представени в оригинал или в нотариално заверени копия, 
следва да бъдат заверени с подпис и печат на потенциалния изпълнител. 

3. Всички документи в офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са 
представени документи на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод. 

10. Критерий за оценка: най-ниска цена - оценката се извършва по начина, описан в 
раздел В, част Втора от Документацията. 

11. Приложенията, описани в настоящата покана, могата да бъдат получени от 
потенциалните изпълнители на поръчката на адрес: гр. София, ул. „Триадица" № 8, ет. 5, стая 
№ 512 всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа, след получаване на настоящата покана или се 
изпращат по електронен път след направено искане на e-mail: q.oresharska@me.qovernment.bq 

12. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: Офертите трябва да 
бъдат адресирани и подадени на адрес: гр. София, ул. „Триадица" № 8 и представени от 
участника или от упълномощено от него лице, в деловодството на министерството на ул. 
„Триадица" № 8 до 17:00 часа на 26.01.2016 г. 

*Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай, че се използва 
друг начин за представянето им. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 
електронен адрес и следните обозначения: 

• Адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица" № 8; 

• Име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника; 

• Следният надпис: „У слу ги по почистване, щадящи околната среда на сградата на 
Министерство на енергетиката". 

13. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.01.2016 г. от 11:00 часа в сградата 
на Министерство на енергетиката на адрес гр. София, ул. „Триадица" № 8, като участниците 
или техни упълномощени представители могат да присъстват при отварянето им. 

Приложения към поканата: 
1. Оферта - Образец № 1; 
2. Ценова оферта - Образец № 2; 
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Образец № 3; 
4. Техническа спецификация - Приложение № 1; 
5. Проект на договор - Приложение № 2; 

:....*,7V' ^ — 

ТАТЯНА СЕКУЛОАА 
Гпавен секретар на 
Министерство на енергетиката 
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