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Съдържание на документ

01123-2014-0002
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: 5 от 01.04.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: г-жа Сашка
Грънчарова,

Република

България

1080,

София,

Тел.: 02

9461600,

E-mail:

s.grancharova@pdng-bg.com, Факс: 02 9461600
Място/места за контакт: гр. София, бул. Ситняково № 23
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com/bg/home.html.
Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/procedura.html.
I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Проучване и добив на природен газ или нефт
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА
ГАЗОВИ

УРЕДИ

ЗА

ОТОПЛЕНИЕ,

КОМПЛЕКТИ

ПРОТИВОПОЖАРНО

ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка
с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” по три обособени позиции.
II.3) Кратко описание на поръчката
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=596745&newver=2&PHPSESSID=d19e8834fbb35c7bcee27b88f6be4f3f&header=&header=print
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„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА
ГАЗОВИ

УРЕДИ

ЗА

ОТОПЛЕНИЕ,

КОМПЛЕКТИ

ПРОТИВОПОЖАРНО

ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по проект BG 051PO001-2.3.03-0670
Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка
с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” при следните обособени позиции: обособена
позиция № 1: „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА
ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ”; обособена позиция № 2:
„ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ”; обособена позиция № 3:
„ДОСТАВКА

НА

ПОЖАРНИКАРСКИ

ПРЕДПАЗНИ

СРЕДСТВА

ЗА

СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА”. „Проучване и добив на нефт
и газ” АД предприема широкообхватна стратегия за повишаване на стандарта на
живот на работещите в дружеството чрез подобряване качеството на работната среда
и постепенно привеждане на условията на труд в дружеството в съответствие с
нормите и изискванията на европейския пазар. Като част от практическото
осъществяване на тази стратегия, дружеството създаде съответната организация за
участие в процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG
051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и подписа с Агенцията по заетостта Договор за
безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25.06.2013 г., с основните
дейности: 1./ Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до
газови уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и
здравословна работна среда. 2./ Доставка на комплект противопожарно оборудване
за

проучвателни

и

експлоатационни

сондажни

обекти.

3./

Доставка

на

газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди,
взривоопасни вещества и метан.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
35111000, 35113300, 35111200, 35111100, 38432100, 38431100
Описание:
Противопожарно оборудване
Инсталации, свързани с осигуряване на безопасност
Противопожарна екипировка
Бутилки за дихателни апарати за борба с пожарите
Газови анализатори
Детектори на газ
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=596745&newver=2&PHPSESSID=d19e8834fbb35c7bcee27b88f6be4f3f&header=&header=print
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номер: 4 от 24.03.2014 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-594144
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1123-2014-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
24.03.2014 г.
ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля
направете справка със съответната документация за участие)
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:
В Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената
поръчка се правят следните промени: 1. В част III. "Указания към участниците за
участие и правила за провеждане на откритата процедура за възлагане на
обществената поръчка" , в раздел III.3., подраздел Б, т. 2 "Плик № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", на стр. 13 се отменя текстът: "е) към
техническото предложение се прилага Декларация/и за съответствие, съдържаща
всички данни съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена
или подписана от производителя или упълномощен от него представител". 2. В част
V. Техническа спецификация по обособена позиция № 1, на стр. 2 се отменя текстът:
"-За всяко от изделията да се представи декларация/и за съответствие със
съществените изисквания, издадена от производителя или упълномощен от него
представител, съгласно съответната наредба по чл. 7 ЗТИП (Прилагат се към
Техническото предложение и при доставката им).". 3. В част V. Техническа
спецификация по обособена позиция № 2, на стр. 2 се отменя текстът: "- За готовите
изделия да се представи декларация/и за съответствие със съществените изисквания,
издадена от производителя или упълномощен от него представител, съгласно чл. 51
от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на ЛПС
(Прилагат се към Техническото предложение и при доставката им).". 4. В част V.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=596745&newver=2&PHPSESSID=d19e8834fbb35c7bcee27b88f6be4f3f&header=&header=print
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Техническа спецификация по обособена позиция № 3, на стр. 3 се отменя текстът: "За всяко от изделията да се представи декларация за съответствие със съществените
изисквания, издадена от производителя или упълномощен от него предстваител,
съгласно чл. 51 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на ЛПС (Към Техническото предложение и при доставката им)."
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc..bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Възложителят ще добави променената и актуална версия на документацията за
участие в процедурата, включително на Техническите спецификации по трите
обособени позиции и в профила на купувача на интернет адрес: http://www.ogepbg.com/bg/procedura.html. Промяната е свързана с извършен предварителен контрол и
коментари по документацията за възлагане на обществената поръчка от ДО по схема
"Безопасен труд".
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
01.04.2014 г.
Възложител
Трите имена: Пламен Костадинов Николов Мария Илиева Владимирова
Длъжност: Изпълнителен директор Прокурист
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