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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [ 04  ] 

  

 
Възложител: Средно училище /СУ/ „Патриарх Евтимий“ - Пловдив 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 03943 

Адрес: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ №19 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Директор Валентина Стоенчева-Георгиева; 

Главен счетоводител Антоанета Къркеланова 
Телефон:  032-624255 и 032-330959 

E-mail: patriarcha@abv.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката:    . 

„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; 

мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация 

на видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна 

или инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена 

Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към 

документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни 

презентации, визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото 
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техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 
Кратко описание:     Обществената поръчка се финансира с предоставени суми по Договор 

EDU.0152.20170124, сключен между СУ "Свети Патриарх Евтимий”- град Пловдив и 

ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”-САЩ за изпълнение на проект Природо-научен 

център „От атома до космоса“. Детайлно описание на оборудването е посочено в  Tехническите 

спецификации – Приложения №1; №2; №3, №4 и №5 за съответната обособена позиция, част от 

документацията на Възложителя.  Участниците следва да предложат техниката отговаряща на 

изискванията на Възложителя, посочени в Спецификациите, като в техническото предложение 

посочват конкретно и подробно описание на техниката, марка, модел, софтуер, технически 

характеристики, гаранционен срок и други особености.  Всяко оборудване следва да е с 

инсталиран лицензиран софтуер, даващ възможност за безпроблемна работа с техниката. 

Участникът трябва да предлага ново и неупотребявано оборудване, с маркировка за съответствие 

СЕ; да отговаря на европейските директиви и/или международни стандарти за електрическа 

безопасност и електромагнитна съвместимост  и нива на шум, да са годни за работа със 

стандартната електрическа мрежа в Република България, като представя документ или 

декларация по образец на Възложителя. 

  Предметът на обществената поръчка следва да се изпълни при спазване на параметрите и 

техническите изисквания на Възложителя и минимални гаранционни срокове за безплатно 

гаранционно обслужване и сервиз, (когато има предвидени такива), посочени в настоящата 

документация и Tехническите спецификации – Приложения №1; №2; №3, №4 и №5,  неразделна 

част от настоящата документация.    

  Всички необходими за оборудването и инсталирането му материали, софтуер, окабелявяне, 

труд на специалисти, разходи за доставка и транспорт, включително и при поправки/подмяна на 

техниката в гаранционния срок, трябва да бъдат осигурени от Изпълнителя за негова сметка и 

техните стойности да са включени в предложената цена.   

  Tехническите спецификации – Приложения №1; №2; №3, №4 и №5, са неразделна част от 

документацията на Възложителя и посочените в тях минимални изисквания и условия са 

задължителни за участниците.    

 

  Изпълнение на доставките и изисквания за качество: 

  Изпълнителят е длъжен: 

- при изпълнение на доставките, да спазва действащите нормативни актове, български и 

европейски стандарти и директиви по отношение качество и безопасност на техниката; 

- да изпълни точно, качествено и в срок възложените доставки, съгласно предложеното в 

офертата му, действащото българско законодателство и уговореното в договора ;  

- да осигурява необходимите техника, материали, лицензиран софтуер, резервни части, 

инструменти, траспорт за доставка до сградата на Възложителя и други, за качествено 

изпълнение на доставките и гаранционното обслужване;  

- да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си, съгласно 

изискванията на възложителя и да осигури необходимия ресурс и персонал за изпълнение на 

договора; 

- да отстранява за своя сметка и в предложения от участника срок, след писмено уведомление от 

страна на Възложителя, всички появили се в гаранционния срок повреди/дефекти и скрити 

недостатъци на оборудването.  

- да поддържа и съхранява пълна счетоводна и друга отчетна документация за извършените 

доставки, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 

изпълнението на договора.   

 

  Приемане на доставеното оборудване 

   Приемането се извършва с двустранен Констативен приемо-предавателен протокол за 

доставена, инсталирана и пусната в експлоатация техника, в който се описва извършената 

доставка по вид, количество и стойност, като към протокола се прилагат и документи, относно 



3 
 

гаранционното обслужване и указания за употреба на български език.  В протокола се вписват 

забележки на Възложителя за неточно или некачествено изпълнение и се посочва срок за 

отстраняване на констатираните нередности, като този срок не удължава срока за изпълнение на 

доставката. Изпълнителят се задължава в определения срок да отстрани допуснатите нередности.  

След отстраняване на забележките, Изпълнителят съставя окончателен Консативен приемо-

предавателен протокол, който се представя за подпис от Възложителя и с него се счита за 

окончателно изпълнено задължението. 

   Възложителят не е длъжен да приеме частично изпълнени доставки по съответната 

обособена позиция, като има право да откаже приемането на цялото количество техника по 

съответната обособена позиция, ако открие недостатъци в част от оборудването. Недостатъците 

се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в определен от Възложителя срок.  

Изпълнителят отговаря и за недостатъци на оборудването, които поради естеството си не са 

могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно 

(скрити недостатъци). 

 

  Изисквания към гаранционния срок 

  Гаранционните срокове на отделните видове техника е съгласно предложението на 

участника,  посочено в техническото предложение, но не по-малък от посочения от Възложителя 

гаранционен срок, в случай, че има такъв посочен в техническата спецификация. Безплатния 

гаранционен сервиз и обслужване следва да обхваща всички части на оборудването. 

Изпълнителят следва да посочи гаранционните срокове на отделните видовете  

части/компоненти от оборудването в случай, че има такава разлика, като ясно следва да са 

посочени и описани в Техническа спецификация за отделните компоненти какъв е гаранционния 

срок, като в случай, че за отделни части не е посочен различен срок, се приема гаранционния 

срок за оборудването, предложен от участника. 

  Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на Констативен приемо-

предавателен протокол за доставената и инсталирана техника, окончателно приета без забележки 

и с приложена документация относно гаранционно обслужване и сервиз и указания за употреба 

на български език. 

  За  проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя по електронна поща или факс.  В срока предложен от участника в техническото 

предложение, след уведомяването, Изпълнителят е длъжен да изпрати технически специалист на 

място в сградата на училището за констатиране и отстраняване на повредите/недостатъците в 

оборудването. Участникът трябва да  разполага с материални ресурси и техническо оборудване 

за ремонтиране на техниката в посочените от него срокове и при необходимост заменянето й с 

нова.  При условие, че ремонта/замяната ще продължи повече от 5 (пет) дни, то Изпълнителят се 

задължава да предостави същата или подобна по вид и показатели оборотна техника, която да се 

ползва от училището, до отстраняване на повредата или пристигането на новото оборудване. При 

условие, че отстраняването на повредата на оборудването продължи повече от 20(двадесет) дни, 

със срока за ремонта, автоматично се удължава гаранционния срок. 

 
    Срок за изпълнение.  
  Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на участника, избран за 

изпълнител, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора за изпълнение на поръчката. Крайният срок за изпълнение на доставките не може да 

бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Поръчката се счита изпълнена с приемане на доставеното и инсталирано оборудване с 

подписването на двустранен Констативен приемо-предавателен протокол  между страните по 

договора, без забележки, с приложени документи относно гаранционно поддържане и указания 

за работа на български език. 

            Срокът на действие на договора включва срока за изпълнение на поръчката  и 

гаранционният срок. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на оборудването 

с необходимите документи и ще бъде определен съобразно предложението на участника, избран 

за изпълнител, но не по-кратък от минималните гаранционни срокове, определени от 

Възложителя, когато са предвидени такива.. 

  

Място на извършване: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ №19 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  68 320.00 лв. (шестдесет и осем 

хиляди триста  и двадесет лева)   без  включен ДДС, съответно 81 984.00лв. с включен ДДС. 

Прогнозната стойност по съответните обособени позции е посочена по-долу. Общата 

стойност на оборудването по всяка една обособена позиция не може да надвишава посочените 

суми. Оферти с цени, надвишаващи прогнозните цени на Възложителя ще се отстраняват 

от участие и няма да се допускат до класиране от комисията.  

         Цена, начин на плащане, източник на финансиране 

 Обществената поръчка се финансира с предоставени суми от Фондация "Америка за България"-

САЩ по Договор EDU.0152.20170124, сключен между СУ "Свети Патриарх Евтимий”, град 

Пловдив и Фондацията за изпълнение на проект Природо-научен център „От атома до космоса“ 

и от бюджета на училището. Цената за изпълнение на обществената поръчка ще бъде определена 

в договора въз основа на ценовото предложение на участника, определен за Изпълнител по 

съответната обособена позиция, която не може да надхвърля прогнозната стойност по 

съответната позиция. 

        Възложителят ще плати доставките по съответната обособена позиция,  в срок от 10 (десет) 

до 30 (тридесет) календарни дни, след доставка и инсталиране на съответното  оборудване, 

подписване на Констативен приемо-предавателен протокол, предоставяне на документи за 

безплатното гаранционно обслужване и указания за употреба на техниката на български език, и 

издадена оригинална фактура от Изпълнителя, като срокът започва да тече, след постъпване при 

Възложителя на последно представения от посочените документи. Възложителят ще извърши 

плащането по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.   

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: [  1 ] 

  

Наименование: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника  – Приложение №1 към 

документацията на Възложителя  
  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 39 000лв.  ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

Номер на обособената позиция: [  2 ] 

  

Наименование: Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към 

документацията на Възложителя 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 7080лв.  ] 
 

 

 

Номер на обособената позиция: [  3 ] 

  

  Наименование: Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна 

или инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена 

Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към 

документацията на Възложителя; 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [  18 840лв. ] 
 

 

 

Номер на обособената позиция: [  4 ] 

  

Наименование: Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни 

презентации, визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на 

Възложителя 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1300лв.  ] 
 

 

Номер на обособената позиция: [  5 ] 

  

Наименоване: Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на 

Възложителя   
  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2100лв.  ] 
 

 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 
Общи изисквания: 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и в 
настоящата обява изисквания на Възложителя. 
        Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано 
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла 
на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. 

В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва 
да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на 
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член 
на обединението. Документът трябва да бъде представен в заверено от участника копие, като при 
определяне за изпълнител се задължава да представи оригинал или нотариално заверен препис 
непосредствено преди сключването на договора. 

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 
обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в договора, или в друг 
документ, подписан от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава на 
обединението след подаване на офертата. Когато участникът, определен за изпълнител е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма 
изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва 
след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 
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регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни 
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. Лице, 
което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка 
едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с§1,т.13 и 14 от ДР на Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в 
настоящата обществена поръчка. 

ВАЖНО!!! 
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата 
поръчка. 
 

Изисквания за личното състояние:  

За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от 
ЗОП.  

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право 
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

От участие в обществената поръчка се отстранява кандидат, за който е налице което и 
да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.7 от Закона за 
обществените поръчки, а именно: 

т.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 - 252, чл. 253-260, чл. 301- 07, чл. 
321, чл. 321а  и чл.352-353е от Наказателния кодекс; 

т.2 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна; 

т.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на взложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;     
                 т.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

т.5. е установено,че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за остраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
т.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Забележка: При участие на подизпълнители или използване капацитета на 

трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от 
обществената поръчка. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1,т. 1, т. 2 и 
т. 7 от ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника - чл. 40, ал.2 от ППЗОП, 
а именно: 

 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;  

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 
105 от Търговския закон;  

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 
1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 
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има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;  
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;  
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 
на държавата, в която са установени.  

Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на 

обединението. 

Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП: 

1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани декларации. 
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се подписва от 
всяко лице, което представлява участника, по образец на Възложителя към документацията на 
профила на купувача. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията 
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. Декларациите се представят и от подизпълнителите и третите 
лица, ако има такива по посочения начин. 

2. Преди сключване на договора за обществената поръчка Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави съответните актуални документи, издадени 
от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата съгласно чл. 
58 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Възложителя не поставя изисквания  

 

  

Икономическо и финансово състояние:  
      Възложителя не поставя изисквания 

  

Технически и професионални способности:   

              Участникът следва да е изпълнил договор/и за доставка  с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, като в тригодишен предходен период, считано от крайния срок 

за подаване на офертите назад, трябва да има изпълнен поне 1 (един) договор за доставка с 

идентичен или сходен предмет и обем, с настоящата поръчка на Възложителя.   „Идентични с 

предмета на поръчката“ са доставки на оборудване от същия вид, под „сходни с предмета на 

поръчката“, трябва да се разбира извършването на доставка, която да включва компютърна и 

офис техника. 

       Документ, с който се доказва: Участниците представят Списък по чл.64, ал.1, т.2 от 

ЗОП по образец на Възложителя към документацията, в който се посочва изпълнени доставки, 

еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, с посочване на 

стойностите, датите на сключване на договора; срок и място на изпълнение и данни за 

получателите(име, адрес, лице за контакт и телефон), като представят поне един брой 

Удостоверение/Препоръка/Референция, която следва да е подписани от законен представител на 

получателя, с печат или се посочват публични регистри, в които се съдържа тази информацията. 

При условие, че към документацията е приложено заверено от участника копие на 

удостоверение/препоръка/референция, при сключането на договора избраният за изпълнител 

участник трябва да   представи документа в оригинал или нотариално заверен препис.  

 

   Участниците по обособена позиция №1; №2 и №3 следва да разполагат с минимум 

javascript:%20Navigate('чл40_ал2_т1-7');
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една собствена/наета или ползвана на друго правно основание с договор, сервизна база с 

технически специалисти на територията на Република България, оторизирана или одобрена от 

производителя/вносителя/официалния дистрибутор на техниката, която при необходимост да 

осъществява гаранционното обслужване на техниката.    Не е необходимо сервизната база да 

бъде собствена на участника, но е необходимо да има сключен договор относно ангажимент за 

гаранционното обслужване на техниката.   

 Доказване: Участниците декларират съответствието с минималните изисквания за 

технически средства и персонал, като представят информация в Списък по чл.64, ал.1  от ЗОП по 

образец на Възложителя към документацията с отразяване на данни за базата, като преди 

сключване на договора за обществената поръчка, участникът следва да  представи договора за 

сервизната база. 

              Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, посочените 

изисквания за техническа и професионална възможност за изпълнение на поръчката, следва да са 

изпълнени от поне един от членовете на обединението. 

  При условие, че участникът не отговаря на посочените условия, няма да бъде допуснат до 

класиране и разглеждане на ценовото предложение. 

 

                        

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [Х] Цена и качествени показатели 
 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:   Оценка на Офертата за предложена обща цена без ДДС за доставка и инсталиране на 

оборудването по всяка една  обособена позиция,   с максимален брой точки до 70.                               

Тежест: [ 70   ] 

 

Име:   Оценка на офертата за предложен гаранционен срок за безплатно сервизно обслужване 

на техниката по всяка една обособена позиция с максимален брой точки - 20 точки.                               

Тежест: [ 20   ] 

 

Име:   Оценка за срок за отстраняване на повреди/недостатъци на техниката и при необхо-

димост заменянето й с нова по всяка една  обособена позиция,   с максимален брой точки до 10.                     

Тежест: [ 10   ] 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  18.08.2017г.                    Час: (чч:мм) 12:00 

  

Срок на валидност на офертите: 



9 
 

Дата: (дд/мм/гггг) 18.10.2017г.                     Час: (чч:мм) 12:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 18.08.2017г.                    Час: (чч:мм) 13:30 

  
Място на отваряне на офертите: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ №19, Сградата на СУ 

„Св.Патриарх Евтимий“, етаж 2 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  
 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
       Офертата се изготвя по приложени в документацията към обявата образци, публикувани на 

електронната страницата на Възложителя, в Профила на купувача на интернет страницата на 

Възложителя СУ „Св.Патриарх Евтимий“: 
 http://www.patriarcha.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/, където са публикувани и 

подробни указания до участниците. 
          Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснения по условията 

на обществената поръчка. Писмените искания могат да бъдат подавани всеки работен ден между 

8:30 ч. и 16:30 ч., в деловодството на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ или на посочената 

електронната поща, от публикуването на обявата, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока 

за получаване на офертите. Възложителят  предоставя исканите разяснения най-късно на 

следващия ден след получаване на искането, като публикува същите в профила на купувача. 
           Към офертата участниците представят всички документи, посочени от Възложителя в 

документацията за участие. Офертата се изготвя на български език и се подава на хартиен 

носител, подписва се от законен представител на участника и се поставя печат на 

фирмата/организацията или от лице с нотариално заверено пълномощно, включващо тези права, 

като се прилага към документите заверено от участника копие на пълномощното. Офертата за 

участие в процедурата и документацията трябва да бъдат изготвени съгласно   изискванията на 

Възложителя и образците, публикувани към документацията в Профила на купувача на 

електронния сайт на СУ „Св.Патриарх Евтимий“.  При изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени 

всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът в процедурата има право да представи 

само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. До изтичане на срока за 

подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли 

офертата си. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни поръчката 

съгласно условията и изискванията на Възложителя и съгласно направените от участника 

предложения, както и представя декларация, че е съгласен с условията на проекта на договора. 
   Всички документи, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 
1. Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери 

за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,  с 5 обособени позиции, за   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №......... 

(попълват се една или няколко обособени позиции за които се участва)    

http://www.patriarcha.com/профил-на-купувача/
http://www.patriarcha.com/профил-на-купувача/
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    2. Наименованието на участника, ЕИК, включително и на участниците в обединението (когато 

е приложимо); 
    3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
    4. Надпис: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ КОМИСИЯТА” 
 

     Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка, в канцеларията на СУ „Св.Патриарх Евтимий“-Пловдив на адрес: град  Пловдив-4000, 

район „Централен“, ул. „Иван Вазов” № 19, всеки работен ден  от 08:30ч. до 16:30ч. от датата 

на публикуване на публичната покана до 17.08.2017г. и до 12:00 ч. на 18.08.2017г. При приемане 

на офертата върху опаковката се отбелязват поредният входящ  номер, датата и часа на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана, 

прозрачна или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на 

Възложителя. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай задължително офертата трябва да 

постъпи при възложителя преди изтичането на крайния срок за получаване на оферти. Рискът от 

забава или загубване на офертата са за сметка на участника.   При условие, че до изтичане на 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 

от ЗОП, се удължава срока от Възложителя най-малко с три дни, за което ще бъде публикувано 

съобщение в профила на купувача и информация за удължаване на срока на Портала на 

обществените поръчки в Агенцията на обществените поръчки. 

В случай, че участникът не отговаря на условията на Възложителя, посочени в обявата и 

документацията, неговата оферта не може да участва в оценяването. Офертата не се разглежда и 

оценява, ако не е изготвена на български език или приложените документи не отговарят на 

изискванията на Възложителя, или ако документи, издадени на чужд език, не са придружени с 

превод на български език; или участникът не отговаря на предварително обявените условия и 

изисквания на Възложителя, посочени в  документацията; или не е представен някой от 

изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни, или е представил невярна 

информация. 

    На публично заседание на 18.08.2017г. от 13:30 часа, могат да присъстват законни 
представители на участниците, или с нотариално заверено пълномощно в оригинал, като 
комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. 
След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на 
комисията. Комисията в закрито заседание разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и 
ги съпоставя с изискуемите от Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти. 
Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 
класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за 
утвърждаване. След утвърждаване на протокола за получаването, разглеждането и оценката на 
офертите и за класиране на участниците, същият се   публикува в профила на купувача. Договор 
за изпълнение на поръчкате ще се сключи съгласно разпоредбите на ЗОП и указанията 
на Възложителя, който включва всички предложения от офертата на класирания на 
първо място участник. Преди сключване на договор класираният на първо място 
участник представя съответните актуални документи, издадени от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи липсата на 
основанията за отстраняване от процедурата съгласно чл.58 от ЗОП и съгласно изискванията на 
Възложителя. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  
   Участникът следва да е в готовност, след изпращане на Писмо по електронната поща за 

избора му на изпълнител, в 7 дневен срок да се яви за сключване на договор, като представи 

необходимите документи и да има възможност  да започне изпълнението по договора, за да 
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приключи до предложения от него срок.  

  

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 10.08.2017 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) Валентина Михайлова Стоенчева-Георгиева 

Длъжност: Директор  

ППодписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 


