СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Наименование на проекта:
Номер и наименование на
процедурата за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ:
Номер на договора:
Бенефициент:
Адрес:
Телефон:
E-mail:
Лице за контакт:

„Въвеждане на мерки за повишаване енергийната
ефективност на Мебел-М ЕООД”
BG16RFOP002-3.001 – Енергийна
малките и средни предприятия

ефективност

за

BG16RFOP002-3.001-0429 от 20.11.2017 г.
"МЕБЕЛ-М" ЕООД
гр. Добрич, ул. Батовска № 19
+359 896 663 966
office@mebel-m.com
Георги Михайлов – управител

Предмет на възлагането: „Разработване и внедряване на система за управление на
енергията съгласно изискванията на международен стандарт ISO 50001"
Тип на възлагането: Чрез прилагане на две съпоставими оферти/каталози/разпечатка
от официална интернет страница на производител/доставчик или комбинация от
посочените, съдържащи цена, характеристикс/функционалност/описание, които не
противоречат на заложените в адм.договор за БФП.
Описание на предмета на възлагането:
Мебел-М EООД е сертифицирано по международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008,
но няма внедрена система за управление на енергията (СУЕ). Чрез предвидената
дейност дружеството заявява отговорността си към опазване на околната среда и
желанието си да предприеме необходимите мерки за намаляване и контрол на
енергопотреблението при производствената си дейност.
Дейността предвижда изпълнение на мерки за разработване и внедряване на СУЕ, както
и последващото й сертифициране по международен стандарт ISO 50001 с цел да се
създадат условия за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики на
дружеството, включително за енергийна ефективност, разумно и ефективно
потребление на енергия. С внедряването изискванията на МС ISO 50001 и посредством
систематично управление на енергията дружеството ще е в състоение да повиши
енергийната си ефективност, използването и потреблението на енергията; да намали
емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда; да
намали енергийните си разходи.
В предметния обхват на възлагането са включени: 1. Услуги по разработване на
необходимите документи, вкл. наръчник, вкл. правила и процедури, съставяне и работа
с Програма за енергиен мениджмънт, дейности по отчитане и анализиране
потреблението на енергия, изграждане на енергийна информационна с-ма, дефиниране
на мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата и на производствения
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процес, като цяло, както и поставяне на общи и специфични енергийни цели; 2. Услуги,
свързани с преглед на СУE, първоначално оформяне функционалността и визията на
системата, и се базира на съвместна работа между Мебел-М EООД и избрания
изпълнител; дейности осигуряване на ресурсите, необходими за разработване,
внедряване, поддържане и подобряване на СУЕ и на енергийните характеристики, като
резултат от това; провеждане на предварителни прегледи от страна на ръководството и
изготвяне на декларация за енергийната политика на фирмата. 3. Услуги по коригиране
и доработване на СУЕ след проведен сертификационен одит, при необходимост.
Прогнозна стойност: 4 400,00 лв. без ДДС
Начин на плащане: 50 % до 10 дни след подписване на договор; и 50% до 10 дни след
получаване на сертификат.
Срок за изпълнение:
Срок за изпълнение – до 3 месеца след получаване на уведомително писмо от Мебел-М
ЕООД за стартиране на изпълнението, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на
проекта - 20.01.2019 г.
Определеният изпълнител ще има следните задължения и отговорности:
- Да разработи и внедри в Мебел-М ЕООД система за управление на енергията
съгласно изискванията на стандарт ISO 50001 и съгласно изискванията на Мебел-М
ЕООД и ОПИК,
- При изготвянето на документите, свързани с изпълнението на предмета на
поръчката, да спазва изискванията за визуализация и визуална идентификация съгласно
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020 г.
- Да издаде фактура за изпълнените дейности. Във фактурата задължително
следва да е посочен текст “Разходът е по АДПБФП № BG16RFOP002-3.001-0429C01/20.11.2017 г. по ОПИК».
Допълнителни условия:
1. Оферта се подава до 30.03.2018 г. по ел.поща на фирмата: office@mebel-m.com,
лично или с куриер на адреса на Мебел-М ЕООД в гр. Добрич, ул. Батовска № 19
2. Офертата се адресира до управителя на Мебел-М ЕООД.
3. Оферти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.
4. Всеки кандидат има право да представи само една оферта.
5. Офертите се изготвят на български език, в български лева без включен ДДС. ДДС се
описва на отделен ред.
6. Офертата следва да бъде подписана от официалния представител и подпечатана със
свеж печат на кандидата (ако същият разполага с такъв) или да е подписана с
електронен подпис на официалния представител на кандидата.
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След разглеждане на получените оферти, „Мебел-М" ЕООД ще възложи изпълнението
на дейностите по разработване и внедряване на система за управление на енергията
съгласно изискванията на ISO 50001, на участника, предложил най-ниска обща цена.
Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 30.03.2018 г., до 17:00 ч.

21.03.2018 г.
гр. Добрич

БЕНЕФИЦИЕНТ:
Георги Михайлов
Управител на “Мебел-М” ЕООД
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