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             СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г 

 
Възложител: Айпринт ООД, ЕИК: 200291846, кандидат-бенефициент по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ 
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 
 
Със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Г.М. Димитров 54, ет.1 
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Г.М. Димитров 54, ет.1 
Лице за контакт: Ивайло Марков 
Е-mail: ivailo.markov@iprint.bg  

Предмет на процедурата: Услуги по разработка и внедряване на система за 
енергиен мениджмънт съгласно изискванията на ISO 50001:2011. 

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез 
публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от 
ПМС №160 от 01.07.2016г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 
оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от 
бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и въз основа на ал. 4 от § 4 от преходните и заключителните 
разпоредби на ПМС №160 от 01.07.2016г. 

Прогнозна стойност: 18 000,00 лева без ДДС 

Описание на услугата:  

Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно 
изискванията на ISO 50001:2011 със следните задачи: 
 
1. Енергийно планиране 

- определяне обхвата и физическите граници на СУЕ; 
- анализ на процесите в организацията и определяне на енергоемките процеси, 

подлежащи на мониторинг и контрол; 
- разпределение на отговорности и роли във връзка с поддръжката на СУЕ;  
- разработване на енергийна политика; 
- залагане общи и конкретни енергийни цели и разработване на програми за 

постигането й; 
 
2. Документиране на Системата  

- изготвяне на писмени процедури, инструкции, формуляри и наръчник за 
управление на енергията; 



 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 

 
 

 
 

- идентифициране и оценка на съответствието с приложимите законови и др. 
изисквания във връзка с управлението на енергията; 

- определяне на енергийна базова линия; на енергийните характеристики и 
показателите им; 

- извършване на енергиен преглед; 
- създаване на записи към СУЕ. 

 
3. Интегриране на документацията в Айпринт ООД 

- информиране на служителите за целите на СУЕ;  
- разпространение на формуляри, инструкции, наръчник сред работните места, на 

които са необходими. 
 
4.Оценка на съответствието с ISO 50001:2011 и ефикасността на СУЕ 

- провеждане на вътрешен одит от квалифициран одитор и изготвяне на доклад от 
него;  

- провеждане на Преглед от ръководството и изготвяне на доклад от него. 
 
5. Подобрение на СУЕ чрез предписване и изпълнение на коригиращи и 
превантивни действия, повдигнати във връзка с констатации от одити и преглед 
на ръководството  
 
Изисквания към кандидатите: Кандидатите за изпълнение на услугата следва да имат 
минимум 1 (една) успешно изпълнена услуга по внедряване на система за енергиен 
мениджмънт съгласно изискванията на ISO 50001:2011 през последните 3 години от 
датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 
или е започнал дейността си. 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата следва да 
представят ценовите си предложения, включващи: предложена цена, начин на плащане, 
срок на изпълнение на услугата, техническо описание на услугата и валидност на 
предложението. Към офертата кандидатите следва да приложат списък на изпълнените 
услуги по внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на 
ISO 50001:2011 през последните 3 години от датата на подаване на офертата в 
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си 
включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 
изпълнение. 
 

Офертите се подават на e-mail адреса на Айпринт ООД, посочен в настоящото 
съобщение: ivailo.markov@iprint.bg . Всеки кандидат има право да представи само 
една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева.  
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Крайна дата за подаване на предложенията: 30.11.2016г., 17:30ч.  
 
Забележка: С избрания кандидат ще бъде сключен договор за изпълнение на 
услугата, който ще влезе в сила при одобрение на проектното предложение на 
Айпринт ООД и от деня на подписване на Договор за безвъзмездна финансова 
помощ между Министерство на икономиката и Айпринт ООД по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ 
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 
 


