A О П

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: [ 20-92 ]

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД
Поделение (когато е лршожгшо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00120
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 54
Лице за контакт: Роман Райчев
Телефон: + 359 2988 5905
E-mail: sbrnk@rehabilitation.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 на компютърна техника за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“
Кратко описание: Доставка на 60 /шестдесет/ бр. настолни офис компютри за нуждите на „СБРНК“ ЕАД при спазване на минималните изискванията и технически характеристики, заложени в
Техническата спецификация. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в Техническата
спецификация минимални изисквания, няма да бъде допуснат до оценяване и класиране и ще
бъде отстранен от участие.
Място на извършване: „СБР-НК“ ЕАД - Централен офис, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900 (шестдесет и девет хиляди и
деветстотин) лева.
Посочената обща прогнозна стойност е максимално допустима. Оферта на участник, който е
предложил обща стойност за изпълнение на поръчката, която е по-висока от посочената
пределна прогнозна стойност, няма да бъде допусната до оценяване и класиране.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Условия, на които трябва да отговарят участниците.'
в Т .Ч .:

Изисквания за личното състояние: Участникът трябва да отговаря на следните условия
съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП:
1. Да не 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. 301-307, чл. 321, 321а и
чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;
3. Да няма 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 възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. Да не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверение за липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. Да е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не са предвидени
Икономическо и финансово състояние: не са предвидени
Технически и професионални способности: не са предвидени
Информация относно запазени поръчки (когапю е пргтожьшо):
[] 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:
[] Оптимално съотнощение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[ ] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Име: Цена

Тежест: 100%

Срок за получаване на офертите:
Дата: 02.07.2018 г.
Час: 17:00
Срок на валидност на офертите:
Дата: 02.01.2019 г.
Час: 17:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 03.07.2018 г.__________ Час: 14:00
Място на отваряне на офертите: „СБР-НК“ ЕАД - Централен офис, находящ се в гр. София,
бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3. Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват представители на участниците.

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:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (по образец) - за лицата представляващи участника, за
всеки един от членовете на обединението-участник, което не е юридическо лице (когато е
приложимо), за лицата, представляващи подизпълнителите (когато е приложимо);
2. В случай че участникът е обединение - копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б)
разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението;
3. Попълнена оферта (желателно е да се ползва приложения образец), която съдържа:
3.1. Данни за лицето, което прави предложението;
3.2. Декларация, че участникът ще изпълни изискванията, посочени в Техническите
спецификации и в настоящата обява;
3.3. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец;
3.4. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
3.5. Декларация за срока на валидност на офертата;
3.6. Предложение за изпълнение на поръчката;
3.7. Ценово предложение.
4. Оригинал или заверено от участника копие от документ (оторизационно писмо или др.),
издаден от производител или официален дистрибутор, доказващ правото на участника да
достави дънна платка, съвместима за работа с фискално устройство в съответствие с
изискванията, посочени в. 1 от Техническата спецификация. В случай, че се представя документ
от лице, различно от производителя, участникът е длъжен да представи доказателства за
връзката между издателя на документа и производителя на еъответния продукт.
5. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен
представител на лицето, което прави предложението;
6. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в свободен текст).
В случай че участникът предвижда използването на подизпълнител, същият следва да отговаря
на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за
него да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът следва да представи
в офертата си Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, подписана от лицата, представляващи
подизпълнителя, копие от документите по т. 4 - 6 по-горе (ако е приложимо), както и
доказателство за поетите от подизпълнителя задължения.
Участниците трябва да изпълняват поръчката при следните условия:
1. Срок на изпълнение: 1 (един) месец от сключването на договора.
15 (петнадесет) дни след представяне на фактура и приемо2. Начин на плащане: срок
предавателен протокол;____
Дата на )Е)(^Фстщата ш
Дата: 25'!/)§.Д018 г.
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® ^/^7

Трите именаг^фрД^с г1^л^/ш777 тумелина Димитрова Мичева
Длъжност: Изпътшителен директор)\на „СБР-НК“ ЕАД

