BG-гр. Добрич
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Езикова гимназия "Гео Милев", ул. „Независимост” 21, Езикова гимназия „Гео Милев”, За:
Валентин Димитров, РБългария 9300, гр. Добрич, Тел.: 0895 556748
556748 БЕЗПЛАТНО , E-mail: egdobrich@abv.bg, Факс: 058 605587

0895

Място/места за контакт: ул. „Независимост” 21
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eg-dobrich.com.
Адрес на профила на купувача: http://eg-dobrich.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Вълагането включва доставка на компютърна техника и синтезатор по проект: Модерно
обучение по чужди езици, компютърни програми и изкуства”, финансиран от „Фондация
Америка за България” по договор за отпускане на грант ЕDU.0080.20130418
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30000000, 37311000
Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и
софтуерни пакети
Клавишни инструменти
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Възлагането включва: Компютърна конфигурация – 2 бр.; Преносими компютри /лаптоп/-2
бр.; Безжична мрежова карта/вътр./ -10 бр; Безжична мрежова карта- 20 бр.; Рутер – 1 бр.;
Рутер-2 бр.; Wi-Fi устройство - UniFi AP-LR (UAP-LR) - 3 бр.; Суич, 8 порта -2 бр.;

Кийборд /Синтезатор/-1 бр.; Фотоскенер-1 бр.; Лазерен принтер -монохромен-2 бр.;
Лазерно многофункционално устройство -1 бр.; Цветен лазерен принтер-1 бр.; 16
КАНАЛЕН DVR-1 бр.; Твърд диск – 2ТВ-2 бр.; Външен твърд диск-1бр.;
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
8064 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Добрич

NUTS:
BG332
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Изискванията към изпълнението на поръчката са съгласно техническа спецификация,
неразделна част от поканата, публикувана на "Профил на купувача". Съдържание на
офертата и минимални изисквания към участниците: Офертата (Приложение № 1) и
приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата
задължително съдържа: 1.Посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец. Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на
обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. При
участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият. 2. Пълномощно на лицето, подписващо
офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника в процедурата. 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д”от ЗОП
- попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата
документация (Приложение № 4). Декларация се представя и от физическите и
юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. 4.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените
поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към
настоящата документация (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се
представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на
български език. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за
приемане на условията в проекта на договора – Приложение №8 6. Изисквания и
доказателства за икономическото и финансовото състояние /чл. 56, ал. 1, т.4 от ЗОП/: 6.1.
Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, сходни с предмета на
настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2010, 2011 и 2012 г. общо не по-малък
от 20 000 (двадесет хиляди) лв.; За доказване на това обстоятелство се представя справка
/декларация за общия оборот и за оборота от дейности, които са обект на поръчката, по
образец (Приложение № 6). Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си
за период, по-кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот,
Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено. 8.
Административни сведения за участника (Приложение № 7). 9. Предложение за
изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение
№ 3 с пълно описание на начина на изпълнение на поръчката с оглед изпълнение на
техническите изисквания. Варианти на предложения в офертата не се приемат. 10. Ценово
предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по
образец (Приложение № 2).
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
08/11/2013 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
http://eg-dobrich.com, раздел "Профил на купувача"
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
08/11/2013

