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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00193

Поделение: ТУ-София

Изходящ номер: 04-00-187 от дата 20/07/2015

Коментар на възложителя:
„Доставка на средства за презентация за ТУ - София ”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Технически университет - София

Адрес
бул. Климент Охридск № 8

Град Пощенски код Страна
София 1000 Р България

Място/места за контакт Телефон
Гинка Петрова 02 9652076

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимир Неделчев

E-mail Факс
zop@tu-sofia.bg 02 8683215

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http: / / zop.tu-sofia.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://zop.tu-sofia.bg/zopProcedures/70

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е „Доставка на средства за презентация за ТУ 

- София”.  Предметът на поръчката включва доставка на средства за 

презентация за ТУ-София, ТУ-София - Филиал Пловдив, ТУ-София - ФиК 

Сливен, КЕЕ, ТУЕС Младост и ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ. Изпълнението на 

поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила 

и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет 

на поръчката. Участниците трябва да притежават технически 

възможности за изпълнението на поръчката. Поръчката трябва да се 

осъществява така, че да гарантира безупречно качество и срочното й 

изпълнение.  Участникът трябва да предложи доставката на средства 

за презентация, съответстваща на техническите характеристики, 
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описани в настоящата документация. В случай на спиране на 

производството на предлаганите изделия по време на процедурата, 

поради внедряване на нови технологии, трябва да се предложат 

изделия със същите или по-добри характеристики. Предлаганите 

средства за презентация трябва да бъдат нови, неупотребявани, 

заводски комплектувани, с оригинални компоненти от производителя и 

с посочени продуктови номера. Средствата за презентация да се 

доставят в оригинална опаковка от производителя с необходимите 

захранващи кабели, придружена със сертификат за произход. 

При доставката Изпълнителят се задължава да предостави техническа, 

експлоатационна и др. документация на английски или български език, 

необходими за правилната експлоатация и работата на оборудването. 

Гаранционното обслужване на предлаганите средства за презентация да 

е минимум 3 (три) години за всички изделия, считано от датата  на 

двустранно подписания приемо-предавателен протокол съгласно раздел 

IV от договора.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 32322000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Максималната стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в 

размер до 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС, от които за ТУ - 

София - до 37 449.17 лв. без ДДС (тредесет и седем хиляди 

четиристотин четиридесет и девет 0.17) лв. без ДДС, 

за ТУ-София филиал Пловдив - до 3 717.50 (три хиляди седемстотин и 

седемнадесет 0.50) лв. без ДДС, за ТУ-София - ФиК Сливен - до 3 

516.67 (три хиляди петстотин и шестнадесет 0.67) лв. без ДДС, за 

КЕЕ - до 2 850 (две хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС, за 

ТУЕС Младост - до 2 400 (две хиляди и четиристотин) лв. без ДДС и 

за ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ - до 66.67 (шестдесет и шест 0.67) лв. без ДДС. 

Поръчката се финансира с бюджетни средства на ТУ - София. 

Стойността за изпълнение на поръчката не може да надвишава 

горепосочената максимална стойност - 50 000 (петдесет хиляди) лв. 

без ДДС, както и посочените по-горе максимални стойности на 

звената, включени в предмета на поръчката. Ако участникът е 

предложил цени за изпълнение на доставката по-високи от посочените 

по-горе максимални стойности, офертата на участника се отстранява и 

не се разглежда от страна на Комисията. Посочените от всеки 

участник единични цени няма да бъдат променяни през целия срок на 

договора. Окончателната стойност на договора за изпълнението на 

предмета ще се определи в рамките на бюджетните възможности на ТУ-

София и изнесените звена в зависимост от конкретните потребности на 

Възложителя. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора 

да реализира посочената прогнозна максимална стойност.

Прогнозна стойност

(в цифри): 50000   Валута: BGN

Място на извършване
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гр. София, бул. "Климент Охридск" № 8 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Обр № 

1). В списъка участникът следва да опише всички представени от него 

документи (задължителни и други по преценка на участника), 

включително документи относно лицата, представляващи участника, и 

относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на 

документите следва да се постави в началото на документите. Всеки 

лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и 

подреден съгласно списъка;.

2. Представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1, б.“а“ от ЗОП - 

попълва се Обр  № 4, представя се в оригинал и съдържа данни за 

лицето, което прави предложението с посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и 

адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането 

на поръчката. 3. Пълномощно на лицето, подписващо документите, 

съдържащи се в офертата (оригинал) - представя се, когато документи 

от нея не са подписани от представляващия/те участника, а от 

изрично упълномощено лице. Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично 

изявление, че упълномощеното лице има право да подпише документите, 

съдържащи се в офертата и да представлява участника в обществената 

поръчка. 4. Документ - договор или споразумение (в случай, че 

участникът е обединение, което не е юридическо лице), подписан от 

лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият. Документът се представя в случай, че участникът е 

неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде копие и от него 

следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В 

случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението - се представя и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В 

случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и 

лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с 

което се създава обединението; следва да бъдат представени и 

нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, 

с които упълномощават това лице, което има право да подаде 

офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

Чуждестранни обединения представят копие на документ за създаване 

на обединение. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обр № 5) - оригинал. 6. Декларация за 

приемане на условията по проекто-договора (Обр № 6) - oригинал. 7. 

Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (Обр № 7-1) - оригинал. В 

декларацията участникът посочва дали ще използва подизпълнители. 

Ако ползва подизпълнители, се посочва наименованието на всеки от 

тях, както и вида на услугите, които ще извършват, и дела на 

тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от 

предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки 
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подизпълнител). - всеки от подизпълнителите трябва писмено да 

декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката с 

декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - 

представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва 

декларация по образеца приложен към настоящата документация (Обр № 

7-2). 8. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 

9001:2008 или еквивалент на производителя за изделията, предмет на 

поръчката (заверено от участника копие). 9. Технически 

каталози/брошури на производителя на изделията, предмет на 

поръчката, включващи кратко описание на основните технически 

характеристики на изделията, за които се участва и посочена 

официална интернет страница на производителите (заверено от 

участника копие). 

Продължава в допълнителна информация!

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 31/07/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

10. Доказателства, че участниците са упълномощени за територията на 

Република България търговски представители или дистрибутори на 

производителите на предлаганите от тях средства за презентация 

(заверено от участника копие на съответния документ/договор). 11. 

Декларация (свободен текст) за това, че предлаганата от участника 

средства за презентация са нови, неупотребявани, заводски 

комплектувани, с оригинални компоненти от производителя и с 

посочени продуктови номера. Средствата за презентация да се 

доставят в оригинална опаковка от производителя с необходимите 

захранващи кабели, придружена със сертификат за произход. 12. 

Техническо предложение - изготвя се по Обр № 2.

13. Ценово предложение - изготвя се по Образец № 3 „Ценово 

предложение”. Възложителят няма да разглежда ценовата оферта на 

участник, който е предложил цена по-висока от максималната 

прогнозната стойност на поръчката, посочена в част Пълно описание 

на предмета на поръчката от настоящата документация. Ако участникът 

не е представил всички горепосочени документи или не отговаря на 

изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от 

поръчката. Ако офертата не е представена съгласно условията на 

образците от документацията, възложителят има право да отстрани 

участника. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване 

на оферти. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 

68, ал. 3 от ЗОП. Заседанието на комисията ще се проведе на 

04.08.2015 г., 10:00 часа в Заседателната зала на Академичния 
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съвет, бул. „Климент Охридски” № 8, уч. блок 1, ет. 2. Офертите се 

подават и представят в запечатан  непрозрачен плик с надпис 

"Доставка на средства за презентация за ТУ-София". Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес. Оферти се подават в Деловодствота на ТУ-

София на адрес: гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8, уч. блок № 

1, ет. 3, каб. 1317.  С определения за изпълнител участник ще бъде 

сключен писмен договор за изпълнение на поръчката. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 31/07/2015 дд/мм/гггг

УНП: 06779630-5ae1-4b1e-932f-0fe6c5fea679 5


