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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 50-01.06/16.01.2020г.  

  

 Възложител: [СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ”ЦАР 

ФЕРДИНАНДІ”ЕООД] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [683 ] 

Адрес: [с. Искрец, обл. Софийска, кв. Санаториума] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Людмила Тодорова] 

Телефон: [07163-2571] 

E-mail: [tzarferdinand@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН 

ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД 

С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА] 

  

Кратко описание: [ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН 

ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД 

С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА] 

  

Място на извършване: [с. Искрец, обл. Софийска, кв. Санаториума] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [60 000 ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [За участниците не следва да са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1, от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки по чл. 56, ал.1 ЗОП, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, 

освен ако не е налице изключението по чл. 56, ал. 5 ЗОП.] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [НЕ] 

  

Икономическо и финансово състояние: [НЕ] 

  

Технически и професионални способности: [Необходимо е участникът да притежава 

технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на 

поръчката, да притежава опит в изпълнението на подобен вид дейности.  

Доставките да обхващат изцяло всички дейности по реализиране на поръчката, като 

товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности. Изпълнителят трябва да 

извършва доставките до 48 /четиридесет и осем/ часа  след получаване на заявката и в 

съответствие със заявените количества, в зависимост от потребностите и специфичните условия 

на функциониране на болницата. 

Природната газ да се доставя в пакет бутилки до обектите на възложителя. 

Компресираният природен газ следва да бъде редуциран до 1 атмосфери на входа на газовата 

инсталация. 

Изпълнителят да доставя и/или монтира със собствени  средства стационарен пакет 

бутилки на площадката за ползване. Бутилките да са с вместимост, гарантираща работата на 

котела до следващата доставка на газ.  

Описание на техническите изисквания  : 

Максимален разход : 97,68 nm
3
/h 

Минимален разход : 65,0 nm
3
/h 

Обем на бутилките (вместимост) : 5000 nm
3
 

Бутилковата група се окомплектова с редуцираща група за Paзход до 1,0 bar, 

включително воден подгревател за метан, регулираща, спирателна и контролна арматура и 

разходомер.  

 Бутилковата група е комплексна доставка на доставчикa на газ. Същата се доставя върху 

подложен бетон и е защитена от вредните атмосферни влияния.Площадката, на която се 

разполагат бутилките е с размери 20,0m x 16,0m.  

Късата страна на площадката отстои от подхода за доставка на 3,6m. 

Количеството на газта да се измерва с разходомер. Предлаганите от участника природен 

газ - метан и разходомер и др.доставяни газови съоръжения да бъдат сертифицирани по 

бъргарските държавни стандарти или еквивалентен.] 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
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