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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
ОТ ИНВЕСТИТОР: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС:
BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а,
представлявано от изп.директор Розалин Петков, www.freezone.bg
ВИЗИТКА: “Свободна зона-Пловдив” АД, наричана по-долу и “Дружеството” или
“Застрахован”, е “публично предприятие” по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за
публичните предприятия (ЗПП) и по смисъла на §2, т. 42 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП).
Община Пловдив е акционер в дружеството, притежаващ 85.466 % от капитала му.
ДО АДРЕСАТ:
ВСЯКА ЗАИНТЕРЕСУВАНА СТРАНА, отговаряща на
изискванията на инвеститора.
І. ОСНОВАНИЕ: Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на
очакваните услуги с условен предмет: “Изготвяне на проектна за извършване на текущ
ремонт на пощадков противопожарен водопровод на “Свободна зона-Пловдив” АД, с
последващ авторски контрол на извършвания ремонт“.
Тази покана за подаване на оферти не е и не следва да се приема като предварително
обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за
обществените поръчки, но подадените оферти могат да послужат за директно договаряне
и възлагане, ако са налице условията по чл. 20, ал.4 от ЗОП.
II. ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
На територията на "СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“АД, в гр. Пловдив, на ул. „Васил
Левски“ № 242а, има изграден противопожарен водопровоа с приблизителна дължина L= 980
м с диаметър DN 125. Захранването с вода е от содаж с разрешително за водовземане от
подземни води №31591217 03.01.2019. Има изградна помпена станция за противопожарни
нужди, където са нинсталирани помпи за площадково пожарогасене със следните
характеристики Q = 13 l/s; H = 30 m
За нуждите на пожарогасенето има изграден резервоар с общ обем V = 300 m3
Площадковата инфраструктура е от 1985 година и в дружеството не се съхраняват
актуални данни за състоянието йл
Поради честите аварии и големите загуби на водни количества е необходимо като се
установи актулното състояние на площадковата инфраструктура (доколкото е
относимо), да се изготви проектна документация за текущ ремонт на съществуващ
площадков противопожарен водопровод.
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III. ЗАДАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА
1/ Да се изработи генерален план (ситуация) в цифров вид на площадката на
"СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“АД
2/ Да се направи геодезическо заснемане на съществуващите комуникации в обхвата
на проекта с оглед пресичанията с други комуникации ( водопровод за спринклерна
инсталация, канализация на площадката и кабелни трасета)
3/ След оглед на площадковата инфраструктура и площадковия противопожарен
водопровод, да се предложи технологично решение за извършване ремонта на
противопожарния водопровод, отговорящо на изисквания за ефективност, икономичност
и бързина, с възможно най-малко нарушаване на площадковото покритие и най-малко
възпрепятстване на използването на функциониращата складова база.
Във връзка с това да се прецени евентуалната възможност за подмяна на
съществуващите дифектирали тръби с диаметър DN 120, с евентуалното използване на нови
тръби с диаметър DN 90 без разкопаване на площадковото покритие, със съответното
поставяне на хидранти и спирателни кранове по норматив.
Контакт за оглед: Оглед може да се извърши на място, в гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски“ № 242а, всеки работен ден, от 09.30 до 15.30 часа, след предварителна уговорка с
отговорното лице Златан Ломев, на телефон +395 885 162 875.
4/ Да се изготви проектна документация за изпълнение на предложеното технологично
решение.
5/ Проектната документация да отговаря на Противопожарни строителнотехнически норми - Наредба №Iз-1971 от 2013;
6/ При необходимост, да се извършва съгласуване на проектната документация с
представител на ППО.
7/ Да се изготви ориентировъчна КСС, съобразно предвиденото в проектната
документация.
8/ Да се изготвят техническите изисквания към изпълнителя на текушия ремонт, който
ще бъде определен по реда на ЗОП.
9/ Да извършва авторски надзор за осъществяване на ремонта в съответствие с
проектната документация, както и инвеститорски контрол, доколкото е приложимо.
IV. ИЗИСКВАНИЯ:
1/ Офериращият участник следва да притежава професионална проектантска
правоспособност, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните познаконови нормативни
актове в областта на строителството, която е упражнявал най-малко 3 години, преди
подаването на офертата.
2/ Офертите се подават в свободен текст, като офериращият участник може да предлага
варианти, с цени за различни позиции.
3/ Цените се посочват в лева, без ДДС, с точност до втория знак след десетичната
запетая, а дължимия ДДС се начислява допълнително.
4/ Валидност на офертата – не по-малко от 90 дни.
5/ Офертата следва да съдържа декларация, относно:
= притежавана професионална проектантска правоспособност на лицето, което ще
изготви проектната документация, упражнявана най-малко 3 години преди подаването на
офертата;
= че офериращото лице е извършило оглед на терена и предлаганото технологично
решение е съобразено с това;
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V. ОФЕРИРАНЕ И ВЪПРОСИ : Писмено, по адреса на инвеститора или на
електронна поща director@freezone.bg
VI. СРОК НА ОФЕРИРАНЕ: до 16.00 часа на 24.08.2020 г.
VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 25.08.2020 година.
VIII. ЗАБЛЕЖКИ
1/ Очакванията на Инвеститора са, стойностите по направените оферти, да не
надхвърлят стойностните прагове по чл. 20, ал.3 от ЗОП, което би позволило възлагане на
поръчката, чрез събиране на оферти с обява в ЦАИС ЕОП.
2/ Ако стойностите по направените оферти, не надхвърлят праговете по чл. 20, ал.4 от
ЗОП, Инвеститорът може да ги използва за директно възлагане на обществена поръчка,
чрез класирането им по показател „Най-ниска цена“.
3/ Контакт при нужда от допълнителни разяснения:
+ 356 888774228 – Валерий Петров
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА:
https://freezone.bg/index.php/profil/obshti
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