
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
СОФИЙСКА ВОДА АД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
130175000

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
МЛАДОСТ 4 БИЗНЕС ПАРК №.1 бл.2А

Пощенски код:
1715

код NUTS
София (столица)

Лице за контакт

Сергей Иванов Поборников

Електронна поща:
spobornikov@sofiyskavoda.bg

Телефон:
+359 885691545

Факс:
+359 28122588/+359 28122589

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16037

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/organization/16037/dashboard

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/92909

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени



електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/92909

горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

№ 51181-SP-3359 ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор

II.1.2) Основен CPV код

31230000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор.

Подробни технически спецификации и изисквания

Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор 

Тип ТМР 16000kVA 110/6,3kV. Доставка и монтаж  на 3 бр. проходни изолатори 6 кV

Тип на проходните изолатори OIP Transformer Outdoor Bushings - C0T 550.800

Максимално работно напрежение на мрежата Umр - 123kV

Максимално работно напрежение “фаза – земя“ - 71kV

Номинална честота - 50/60Hz

Номинален ток - 800A

Съответствие със стандарт         - БДС EN 60137:2008 (IEC 60137-2008) или еквивалент

Брой изолатори (3ф + N) - 4бр.

Ел. изпитания на трансформатора след подмяна на изолаторите.

Място на доставка (изпълнение)- гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово – Подстанция 110/6 кV.

Минимални гаранционни срокове - 36 месеца от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя
протокол за успешно проведени 72-часови изпитания.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
44500

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание



II.2.2)
Допълнителни CPV кодове

31230000

31162000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово – Подстанция 110/6 кV.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
44500

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Изисквания съгласно чл. 10 ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Няма изисквания.

III.1.3) Технически и професионални способности

Участникът следва да е изпълнил идентични или сходни дейности с предмета на поръчката, изпълнение през
последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходни следва да се разбира – ремонт на
трансформатори. Участникът представя списък с изпълнени идентични или сходни дейности, съдържащ –
предмет, период и възложител. Към списъка Участникът представя доказателства за всяка една дейност посочена
в него.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



Участникът следва да има поне двама работници, притежаващи минимум IV-та квалификационна група, съгласно
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи (загл. изм. – ДВ бр. 19 от 2005 г.) и поне един с V-та група за отговорния
ръководител съгласно същия правилник.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
30-ноември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
5

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
01-декември-2020

Час
14:30

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

18-ноември-2020

Възложител

Име и фамилия:

Васил Борисов Тренев

Длъжност:

Изпълнителен директор


