НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА
«М.В.ЛОМОНОСОВ»
ЗАПОВЕД
№ 1299/20.08.2014 г.
На основание Чл.14, ал.4, т.2от Закона за обществени поръчки - ЗОП се прилага глава осма „а”от ЗОП за
възлагане на обществени поръчки за ДОСТАВКА, чрез публична покана и във връзка с изпълнение на
дейности по Проект: „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА“, финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА
СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ОПРЕДЕЛЯМ:
I.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Предмет: „Закупуване на оборудване за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Оборудване на кабинет по
практика по Медицинска техника“, за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Оборудване на кабинет по
Приложни медицински измервания“ и за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Оборудване на кабинет по
практика по Медицинска оптика“ по Проект: „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
– ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА“, финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, като всеки
участник може да участва само за една обособена позиция
II.

ФИНАНСИРАНЕ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

Настоящата обществена поръчка е във връзка с изпълнението на Проект: „КАЧЕСТВЕНО
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА“,
финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, като определеният бюджет на проекта с обща стойност от
55 742,09лв.без ДДС и 66 890,50лв. с ДДС, която е формирана, както следва: за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№1 – 19 433,34лв. без вкл. ДДС или 23 320,00лв. с вкл. ДДС, за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 –
16 316,67лв. без вкл. ДДС или 19 580,00лв. с вкл. ДДС и за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – 19 992,08лв.
без вкл. ДДС или 23 990,50лв. с вкл. ДДС, което включва всички изброени дейности съгласно
техническите спецификации и проекта на договор неразделна част от настоящата заповед.
III.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Изпълнителят по тази обществена поръчка следва да бъде избран при условията и реда на глава осма „а“ от
ЗОП „Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана“, тъй като обществената поръчка е с
обект ДОСТАВКА и общата стойност без включено ДДС попадаща в хипотезата на Чл.14 ал.4 т.2 ЗОП - от
20 000 до 66 000 лв. без вкл. ДДС.
IV.

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сградата на възложителя, намираща се на адрес: Гр. София, п.к. 1303, район „Възраждане”, ул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 148
V.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1) Обект на поръчката е изпълнение на следните дейности:
Технически характеристики
НАИМЕНОВАНИЯ

№

(Предоставени от
Възложителя, като
минимални такива,
които следва да се
изпълняват)

(поставен от възложителя)

Мярка Кол-во

(постав
ена от
В съответствие с разпоредбите на чл.32, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, в
възлож
случай, че са посочвани конкретен модел, източник, процес,
ителя)
търговска марка, патент, тип, произход или производство – да
се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”

(постав
ено от
възлож
ителя)

1.

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №1 –
„Оборудване на
кабинет по
практика по
Медицинска
техника“

1.1.

Ултразвук – 1MHz и 3МНz, непрекъснат и импулсен режим,
вграден регулатор на интензитета до 3 W/см2 на ръкохватката.
Излъчващ трансдюсер с площ 5 см2, таймер 0-100 минут, ток
1-100 mA, цветен дисплей, възможност за запаметяване на
Уред за ултразвукова програми от терапевта, вграден акумулатор за независимо
бр.
захранване.
терапия
Канали - 1, екран- алфанумеричен, 2,7“LCD с подсветка, 40
вградени програми, Честота 1/3 MHz, Мощност – 0/3 W,
режими на работа – непрекъснат, модулиран. Захранване –
мрежа и акумулатор. Цилиндрична сонда – ф45мм, 1/3 MHz.

2

1.2.

Монитор 25см/10”, кадрити в секунда 50 fps, сива скала 256,
видеоизходи TV, USB,VGA. Маркери – 4, таймер, режими В,
В+В, М, В+М, 4В, дълбочина 40-250 мм, постпроцесинг 3,
трансдюсери – linear 5, 6.5, 7.5 MHz, convex 2.5, 3.5, 5 MHz,
microconvex 4.5,5, 6.5 MHz. THI- технология, 2 трансдюсерни
контакта, динамично фокусиране, разрешение – Axial -1 mm,
Lateral -1 mm, регулиране – Gain, Contast, Brightness, позоново
Скенер ултразвуков
бр.
регулиране на усилването с 8 програми за измерване –
акушерски BRD, CRL, FL, AC, HC, GS и кардиологични HR,
EF. Измерване на площ, параметър, разстояние и обем.
Захранващо напрежение 100-240V, честота на мрежата 50/60
Hz, кинопамет 400 кадъра, фотопамет 32 снимки, възможност
за отпечатване на компютърен принтер през USB порта.
Възможност за свързване на USB и флаш-памет.

2

1.3.

Спирометър

Максимален обем – 10 литра, скорост на издишване – 16л/с,
грешка при измерване на обема +3% или 50 мл, грешка при
измерване на скоростта +5 % или 200мл/с, захранване –
вграден акумулатор, 1.8” 160x128TFT цветен дисплей с
бр.
подсветка, вграден компютър с памет за 30 измервания,
статистика в абсолютни и относителни стойности /пол,
възраст, ръст/, показва кривите на дишането на дисплея,
софтуер за печат, архивиране и анализ в компютър.

1

1.4.

Уред за
електротерапия

Канали -2 , алфанумеричен екран 2,7“ LCD с подсветка, 94
препрограмируеми вградени програми и 30 свободни,
интензитет 0-120mA, честота 1-160 Hz, продължителност на
импулса 50µs - 1s, форма на импулса – tens, диадинамични, бр.
двуполюсни интерферентни, правоъгълни бифазни, Kotz,
йонофореза, фарадични, правоъгълни монофазни, триъгълни,
експоненциални, урологични

2

1.5.

Уред за
магнитотерапия

Канали - 2, екран- течнокристален, 48 вградени програми,
Честота 1-100 Hz, Мощност – 4-50 Gaus, сумарно до 200 Gaus,
бр.
режими на работа – непрекъснат, модулиран. Захранване –
мрежа и акумулатор. Соленоиди – ф90мм, 2 броя.

2

1.6.

Уред за
вакуумтерапия

Работа в непрекъснат и импулсен режим. Регулиране на
вакуумното налягане от 0-0,6 bar. Регулиране на броя на бр.
пулсациите в импулсен режим. Оборудван с 4 броя електроди
ф60 мм, 4 броя хидрофилни възглавнички, кабел за включване

1

към електротерапевтичен апарат. Опционална работа с
електроди ф30, ф60 и ф90 мм.

2.

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №2 –
„Оборудване на
кабинет по
Приложни
медицински
измервания“

2.1.

Везна аналитична

2.2.

Везна техническа

2.3.

Стерилизатор

2.4.

Автоклав

2.5.

pH-метър

2.6.

Аудиометър

Капацитет, g – 200
Разделителна способност, g 0.0001
Повтoряемост, g
± 0.0001
Линейност, g ± 0.0002
Външна температура, ºС
5ºС - 40ºС
Промяна на чувствителност ±2ppmºC (10ºC – 30ºC)
Големина на блюдото, mm Ф 90
Размери на камерата (широчина х дължина х височина), mm
185 х 225 х 155
Размери на везната (широчина х дължина х височина), mm
195 х 275 х 406
Маса на везната, kg 11
Захранване
220V AС 50/60Hz
Капацитет: 500 g
Деление 0,1 g
автоматично калибриране
ТАРА функция
голям LCD екран
автоматично изключване
Деление: g/ oz/ dwt / ozt
Индикатор за претоварване
Индикатор за ниска батерия
Захранване: 2xAAA батерии
Размери : 120x85x20 mm
Външни размери: L 450 – H 380 – W 400 mm.
Размери на стерилизационната камера: L 380 – H 200 – W 300
mm.
Регулируем термостат: 50 – 200 °C
Регулируем таймер 0 – 120 min.
Мощност: 700 Watt
Напрежение 230/240 V.
Обем на камерата : 22,8 л.
Клас на автоклава: клас В
Големина на вътрешната камера: 200 х 368
Вграден принтер
Мощност: 1800 Вт
Обем на водния резервоар: 1.5л.
Измерва рН, температура и Redox (ORP)
SD-картова памет
Интерфейс за пренос на данни в компютър
Измервателни
обхвати
:
0,00...14,00
рН;0,0...65
С;1999...0...1999 мв
Точност : +/-0,02 % рН
с калибрационни разтвори
Честота (Hz): 250 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 8000
Максимален чист тон въздушна проводимост (dB HL): 90 /
105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 90 / 80

бр.

2

бр.

2

бр.

1

бр.

1

бр.

2

бр.

1

Нива на увеличаване (dB HL): 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Точност: ± 3% при всички честоти
Точност на звука: ± 3 dB.
Калибриране: ISO 389, UNE 74-020-78
Маскиращ шум:
Бял шум
Обхват= 30 to 80 dB SPL.
Степен на увеличаване = 5 dB.
Безопастност: UNE 20-613, IEC 601.1.
Захранване: 220 V 50 Hz, 15 W.
Размери: 324x246x95 mm.
Тегло: 2.5 kg. ориентировъчно

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №3 –
„Оборудване на
кабинет по
практика по
Медицинска
оптика“
дължина: 1800mm
Кабел фиброоптичен диаметър на фиброоптиката 4mmдисплей: LCD 3 ½
разряда
Постоянно напрежение
2 светлинни извода
Възможност за настройка на яркостта на осветяване
Халогенен осветител Тип на лампата – халогенна 150 Watt , 24 V
Светлина – 3500 К
Живот на лампата – мин 50 часа при непрекъсната
употреба
Увеличение на окуляра: 16 х
Общо увеличение: 10х, 16х
Поле на зрение: 18 mm, 14.5 mm
Диоптър: -6D +6D
Плавно-регулируема височина на процепа в
диапазона 1-9 mm
Плавно регулируема широчина на процепа в
диапазона 0-9 mm
Биомикроскоп
Диаметър на светлото петно Ø9mm, Ø8mm, Ø5mm,
Ø3mm, Ø2mm, Ø0.2mm
Ъгъл на завъртане на процепа: 0 –180˚
Вградени филтри: топлопоглъщащ, сив,без червено,
кобалтовосин
Халогенна крушка: 12 V, 30W
Фиксационна точка: червен светодиод
масичка за апарата с електрическо повдигане в
диапазона 640 – 800 mm
- Лазерен източник: диоден
- Честота (Hz): 1-10000
- Мощност: 500 mW (5 диода x 100mW-3cm²)
- Захранване от мрежата или с акумулаторна батерия
Лазер диоден
- Дължина на вълната:
4 инфрачервени диоди (940nm) +
1 червен диод (660nm)
- Вид на излъчването: Непрекъснато или модулирано
Хелий-неонов лазер (HeNe)
Лазер He-Ne
Дължина на вълната - 632.8nm

бр.

2

бр.

2

бр.

1

бр.

2

бр.

1

3.6.

VI.

Лазер DL

-

Изходна мощност - 35mW
He-Ne лазери е предназначени за лечението на широк
Дължина на вълната - 808nm
Максимална изходна мощност - 2W
Диаметър на светлинното петно- 1.5 mm
Енергийна плътност 10-40j/cm2
бр.
Честота 1-12HZ
Дължина на изходната вълна - 650nm
Мощност на изходната вълна - ≤ 5mv
Режим на работа – пулсов

1

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на дейностите, ще е в рамките на 10(десет) календарни дни и започва да тече от датата на
подписването на договора
VII.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

VII.1. ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА
Преди да се пристъпи към оценка на офертите, ще бъде извършена проверка за съответствие на офертите с
изискванията на възложителя, тоест дали отговарят на предварително обявените от възложителя условия с
цел доказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3 от ЗОП, като при тази проверка, участник, който е
предоставил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, тоест не отговаря на предварително
обявените от възложителя условия, ще бъде отстранен и офертата му няма да се оценява.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената
поръчка, възложителят може да прекрати поръчката или да определи за изпълнител втория класиран
участник и да сключи договор с него.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:
Всяка оферта се оценява по формулата:
С = П1 + П2 + П3, където:
-

С – обща оценка на предложение на участника.

-

П1 – Предложена цена

-

П2 – Срок за изпълнение

-

П3 – Време за реакция

Максимален брой точки за оферта – 100 т.
Показател 1 (П1) - „Предложена цена”
Оценката се определя по формулата:
П1=(Цмин/Цоф).К1
Ц мин – представлява най-ниската предложена обща цена от всички предложения
Ц оф – представлява общата цена на съответното ценово предложение в лв. без ДДС.
Коефициент на тежест К1=40
Максимален брой точки – 40 т.
Показател 2 (П2) - „Срок за изпълнение”
Оценката се определя по формулата:
П2=(Срок мин/Срок оф).К2

Срок мин - най-краткият срок за изпълнение, предложен от участниците;
Срок оф - срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.
Коефициент на тежест К2=30
Максималният брой точки е 30 т.
Показател 3 (П3) - „Време за реакция”
Оценката се определя по формулата:
П3=(Време мин/Време оф).К3
Време мин - най-краткото време за реакция, предложено от участниците;
Време оф – времето за реакция, предложено от съответния участник.
Коефициент на тежест К3=30
Максималният брой точки е 30 т.

ОДОБРЯВАМ:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

I.

Публична покана изготвена, съгласно образец утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за
обществени поръчка и Чл.101б от ЗОП;
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

II.

Приложения към публичната покана, а именно:
1)

ОБРАЗЕЦ №1–Оферта със срок на валидност

2)

ОБРАЗЕЦ №2–Административни сведения;

3)

ОБРАЗЕЦ №3–Декларация за Единен идентификационен код;

4) ОБРАЗЕЦ №4–Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и действащото
законодателството;
5) ОБРАЗЕЦ №5–Декларация за приемане на условията в проекта на договора и техническите
спецификации;
6) ОБРАЗЕЦ №6–Декларация1 за липсата на обстоятелствата поЧл. 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и т.3 и
ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП;
7)

ОБРАЗЕЦ №7– Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки

8) ОБРАЗЕЦ №8– Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици
9)

ОБРАЗЕЦ №9–Декларация2по Закона за защита на личните данни;

10) ОБРАЗЕЦ №10–Декларация за използването или не използването на подизпълнител/и;
11) ОБРАЗЕЦ №11–Декларация за участието на подизпълнители;
12) ОБРАЗЕЦ №12–Техническо предложение, в което е отразено обстоятелството по чл.56,ал.1,т.7 от ЗОП
- срок за изпълнение;
13) ОБРАЗЕЦ №13–Ценово предложение;
14) Проект на договора;
15) Технически спецификации – изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, съгласно
Чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП;
III.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

III.1.

Общи изисквания към участниците

В обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни, физически или
юридически лица, включително техни обединения.
Общи изисквания към участниците, когато са обединение/сдружение/консорциум

III.2.

В случай че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът, допълнителното
споразумение или анекса между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания
-

Да е посочен Възложителя и предмета на обществената поръчка, за която се обединяват;

1

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество- за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за
лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т.1-7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само
от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се
провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2.
2

Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка.

-

Да е определен представляващ обединението;

-

Да е отразено, че всички съдружници носят солидарна отговорност за изпълнението на договора;

-

Разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите

-

Да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на
изпълнението на договора.

-

Да е определено наименованието на участника

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Съгласно Чл.55, ал.5 от ЗОП Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Съгласно Чл.55, ал.6 от ЗОП В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Съгласно Чл.55, ал.7 от ЗОП Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни
кандидати или участници в една и съща обществена поръчка.
Когато състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен
от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
В случай че участника избран за изпълнител на поръчка, на етап процедура е участвал като обединение, той
следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписване преди сключването на договора за
поръчката.
Съгласно Чл.25, ал.8 от ЗОП При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по Чл.49 от
ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната
дейност.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
Съгласно Чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП документите по Чл.56, ал.1, т.1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
Съгласно Чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП документите по Чл.56, ал.1, т.1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят
само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,
ал.2, т.6 от ЗОП;
Съгласно Чл.56, ал.3, т.3 от ЗОП декларация по Чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги
III.3.

Общи изисквания към подизпълнителите

Съгласно Чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП в офертата на участниците следва да съдържа видовете работи от предмета
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти
от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Съгласно Чл.56, ал.2 от ЗОП С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на
под-изпълнители.
III.4.

Административни изисквания

III.4.1. Съгласно изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за
обществени поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от
участие в обществената поръчка, а именно:
1)

Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а)
Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на
пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс
б)

Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс

в)

Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г)

Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс

д)

Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

2)

Участника - дружеството, което е:

а)

Обявено в несъстоятелност

б)
В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове
в)
Сключело договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси
г)

Свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

III.4.2. Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществени поръчки, всеки участник, при
който е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената поръчка, а именно:
1)

Участникът е:

а)

свързано лице с друг участник в настоящата обществена поръчка, съгласно Чл.55, ал.7 от ЗОП

б)
свързано лице с лице участвало, като външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП при подготовката на
документацията за настоящата обществена поръчка
III.4.3. Съгласно изискванията на чл.3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства, се
отстранява от участие в обществената поръчка, а именно:
1)

Участникът – Дружеството е:

а)

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

б)

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

2)

Участникът - дружеството не попада в:

а)
изключенията на чл.4, от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка:
1)
За обстоятелствата по 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, когато участникът е
юридическо лице, то на основание Чл.47, ал.9 от ЗОП е достатъчно подаване на една декларация подписана
от лицата, които го представляват.
2)
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, то съгласно Чл.47, ал.8 от ЗОП
изискванията по 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.
3)
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по 47, ал.1,
т.1, букви „а-д”, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП на основание Чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП се представят от всяко
физическо или юридическо лице включено в обединението.
IV.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и да
представи оферта в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛ – НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ”, Гр. София, район „Възраждане”, ул.
„Св.Св.Кирил и Методий” №148, За: ВАЛЕРИЯ СТОЙОВА ДОДОВА, Р. България 1303, София, , както
следва:
IV.1. Офертата следва да бъде представена в запечатан,непрозрачен плик,върху който да бъдат изписани
наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти, наименование на
предмета на поръчката и следното съдържание:
IV.1.1. ОБРАЗЕЦ №1–Оферта със срок на валидност
IV.1.2. Списък на документите съдържащи се в офертата;
IV.1.3. ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения;
IV.1.4. ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен код ИЛИ Удостоверение за актуално
състояние (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България), или
IV.1.5. Копие на документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му
законодателство, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган, издаден от държавата,

в която е установено като документът се представя в официален превод (за юридическо лице, което не е
регистрирано в България);
IV.1.6. Копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;
IV.1.7. Споразумение/договор за създаване на обединение и при наличие на анекси/допълнения към
Споразумението/Договора, същите се прилагат (В Споразумението/Договора или анексите/допълненията към
него трябва да отговарят на минималните изисквания отразени ва настоящите указания – изисква се когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице)
IV.1.8. Пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице да подаде офертата и
да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (Изисква се, когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице и когато тази функция на лицето/представляващия и упълномощено
да представлява участника пред Възложителя, трети страни и да подава и подписва офертата, не е изрично
вписано в споразумението/договора или допълненията, към тях)
IV.1.9. ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и действащото
законодателство;
IV.1.10. ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация заприемане на условията в проекта на договора и техническите
спецификации;
IV.1.11. ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по Чл. 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и т.3
и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП;
IV.1.12. ОБРАЗЕЦ №7– Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки
IV.1.13. ОБРАЗЕЦ №8– Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици
IV.1.14. ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация по Закона за защита на личните данни;
IV.1.15. ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за използването или не използването на подизпълнител/и
IV.1.16. ОБРАЗЕЦ№11 – Декларация за участието на подизпълнители
IV.1.16.1.
ОБРАЗЕЦ №12– Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което е отразено
обстоятелството по чл.56, ал.1,т.7 от ЗОП - срок за изпълнение и е в съответствие сЧл.101в, ал.1, т.2 от
ЗОП
IV.1.16.2.

ОБРАЗЕЦ №13– Ценово предложение.

IV.1.16.3.
Проект на договор, който не се попълва, но се подписва на всяка страница от участника, като
последната и се подпечатва.
Забележка: Предложените от участника цени за съответната дейност не следва да надвишава
прогнозната такава за съответната дейност, както и Предложената от участника обща цена не
следва да надвишава прогнозната стойност по проекта описани подробно в настоящата заповед, а
именно за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 19 433,34лв. без вкл. ДДС или 23 320,00лв. с вкл. ДДС, за
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№2
–
16 316,67лв. без вкл. ДДС или 19 580,00лв. с вкл. ДДС и за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – 19 992,08лв.
без вкл. ДДС или 23 990,50лв. с вкл. ДДС
IV.1.17. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в
превод.

НАРЕЖДАМ:
І. Да се публикува публична покана в Агенцията за обществени поръчки и на електронната страница на
НПГПТО”М.В.Ломоносов” (раздел: Профил на купувача) до неограничен кръг участници съгласно Чл.101б,
ал.2 от ЗОП като писмените предложения да се събират под формата на предложения (оферти), изготвени в
отговор на поканата.
ІІ.В поканата за участие да бъде указано, че кандитатите следва да представят в канцеларията на гимназията
своите оферти до 16.00 ч. на 29.08.2014 г.
ІІІ. Комисията по Чл.101г., ал.1 от ЗОП, назначена със заповед след откриване на поръчката чрез
публичната покана, ще заседава на 01.09.2014 г. от 09:00 часа в кабинета на директора.
ІV.Кандидатът избран за изпълнител, задължително представя преди подписване на договора :
-

Свидетелство за съдимост

-

Удостоверение от НАП за липса на задължения

-

Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, във вид на парична сума
внесена по сметката на възложителя - платежно нареждане за преведена сума за изпълнение
на договора в размер на 3% от стойността на обществената поръчка по сметка

МОН IBAN BG85BNBG96613300149101
BIC BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществя лично.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)
ВАЛЕРИЯ СТОЙОВА ДОДОВА
ДИРЕКТОР НА НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ”

