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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: 00138

Поделение: ________

Изходящ номер: ПП-01 от дата 10/08/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски”

Адрес
местност „Мантово лозе“

Град Пощенски код Страна
Шумен 9700 България

Място/места за контакт Телефон
Деловодство 054 800810

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Стоянка Загорчева

E-mail Факс
dsh_shumen@abv.bg 054 802263

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.shumen.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.shumen.bg/zop/150810.htm

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е доставка чрез покупка и монтаж на 18 броя 
инверторни климатици тип „сплит система“, съвременни, с висока 
надеждност и ефективно качество, подробно описани в техническата 
спецификация.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39717200
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Предметът на поръчката е доставка чрез покупка и монтаж на 18 броя 
инверторни климатици тип „сплит система“, съвременни, с висока 
надеждност и ефективно качество, подробно описани в техническата 
спецификация. Изпълнителят е длъжен да достави климатичната 
техника, предмет на настоящата поръчка, която трябва да отговаря на 
действащите в момента нормативни актове по БДС. Техниката трябва да 
бъде нова, неупотребявана и с оригинална опаковка на производителя, 
придружена от съответните технически документи, преведени на 
български език. Доставката на необходимите материали и оборудване 
за извършване на дейностите по монтажа и транспортирането на 
климатичната техника до съответния адрес/ обект на монтиране е за 
сметка на Изпълнителя. Монтажът на техниката в помещението на 
съответния адрес/ обект включва меден тръбен път и захранващ кабел 
220V, кабелни канали със съответната ширина, които скриват 
захранващия кабел и тръбния път. Изпълнителят е длъжен да осигури 
гаранционна поддръжка в срок, офериран в техническото предложение, 
но не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата 
на подписване на приемо-предавателните протоколи за доставка и 
монтаж на климатиците, коята да включва: 1. замяна на фабрично 
дефектирали части на климатизаторите; 2. отстраняване на проявили 
се скрити недостатъци в климатизаторите или такива, настъпили 
вследствие на извършения монтаж, както и замяна на некачественото 
устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако 
недостатъкът не може да бъде отстранен и прави устройството негодно 
за използване по предназначение. Действията по направената от 
възложителя рекламация следва да бъдат предприети не по-късно от 6 
(шест) часа от уведомяването, извършено чрез координатора по 
договора. В случай на необходимост от ремонт на климатизаторите, 
същият се осъществява до 2 (два) работни дни от констатацията, а 
ако е необходим по-дълъг срок, той се определя съвместно с 
координатора по договора с двустранно подписан протокол. При 
необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на 
изпълнителя, демонтажът на техниката, транспортните разходи и 
монтажа на техниката са за сметка на изпълнителя. За срока на 
ремонта изпълнителят е длъжен да осигури алтернативен отоплителен 
уред. Офериране на техника, която не отговаря на параметрите, 
описани в раздел „Технически спецификации”, води до отстраняване от 
участие в процедурата. Доставката и монтажът на климатичните 
системи трябва да бъдат изпълнени за срок, офериран от участниците 
в поръчката, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни.

Прогнозна стойност

(в цифри): 19944.17   Валута: BGN

Място на извършване

Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски” код NUTS:  

BG333

Изисквания за изпълнение на поръчката
Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки 
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участник, при който е налице някое от следните 
обстоятелства: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.при които лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, са 
свързани лица по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби 
на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители, 
на ръководна длъжност в неговата организация;3.които са сключили 
договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. Участниците трябва да 
представят доказателства за техническите си възможности и/или 
квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като 
представят в офертите си следните документи:Списък на доставките, 
които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, включително стойностите, датите и получателите, заверен 
от представляващия участника.Участниците трябва да отговарят на 
следните минимални изисквания за техническите си възможности и/или 
квалификация за изпълнение на обекта на обществената 
поръчка:Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, 
считано от датата, определена като краен срок за представяне на 
офертите, поне една доставка, която е еднаква или сходна с предмета 
на поръчката.Участник в процедурата може да използва ресурсите на 
други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, 
при условие че представи документи, доказващи, че има на свое 
разположение тези ресурси.При участие на обединение, което не е 
юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или 
квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 
представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединение, съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП.При посочване 
на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически 
възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, 
съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата 
на чл.56, ал.2 от ЗОП. Възложителят определя гаранция за изпълнение 
в размер на 3% (три на сто) от стойността на обществената поръчка. 
Гаранцията се представя в една от следните форми:1.депозит на 
парична сума по сметка на възложителя;2.банкова гаранция в полза на 
възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за 
изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде 
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията.Всяка оферта трябва да съдържа 1 (един) запечатан, 
непрозрачен и надписан плик.В плика се поставят следните документи, 
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съдържащи доказателства за съответствието на участника с 
изискванията на възложителя:1.Списък на документите;2.Оферта, 
попълнена по Обр.№1;3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, 
упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 
участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 
съгласно документите му за регистрация);Продължава в "Допълнителна 
информация"

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от 
оценките на офертата по три показатели: КО = P1 + P2+ P3 = 100 т., 
където: Р1 – Срок за изпълнение на поръчката – най-много 10 т.; Р2 
– Срок на гаранционна поддръжка – най-много 50 т.; Р3 – Показател 
за предложена цена – най-много 40 т.Офертата, получила най-висока 
комплексна оценка се класира на първо място.В случай, че 
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага 
най-ниска цена.В случай че и цените са равни за икономически най 
изгодна се приема офертата с предложен най-дълъг срок на 
гаранционна поддръжка.Комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, 
ако не може да се избере най-изгодната оферта по указания по горе 
ред.
УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:
Показател 1 – Р1 – Срок за изпълнение на поръчката – максимално 10 
точки
Максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-
кратък срок за изпълнение на поръчката. Останалите участници се 
оценяват по следната формула:
Р1= Най-кратък срок/ Пореден предложен срок х 10
Показател 2 – Р2 – Срок на гаранционна поддръжка – максимално 50 
точки.
Максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-
голям разумен срок на гаранционна поддръжка. Останалите участници 
се оценяват по следната формула:
Р2= Най-голям срок на гаранционна поддръжка / Поредно предложен 
срок на гаранционна поддръжка х 5
Показател 3 – Р3 – Показател за предложена цена – максимално 40 
точки.
Максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-
ниска цена климатичните системи. Останалите участници се оценяват 
по следната формула:
Р1= Най-ниска обща цена / Поредна обща цена х 40
При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по 
отделните показатели се закръгля до 0.01.

Срок за получаване на офертите

Дата: 19/08/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

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

посочения интернет адрес или друго:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 4.Документ, 
договор или споразумение за създаване на обединение/консорциум, 
подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в 
процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в 
който задължително се посочва представляващия;5.Декларация за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 (с изключение на 
обстоятелството по б. „е“) от ЗОП, Образец № 2.6.Декларация по 
чл.47, ал.5 от ЗОП, Образец №3;7.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от 
ЗОП (Обр.№4) за използване/неизползване на 
подизпълнители;8.Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител (Обр.№5).9.Доказателства за техническите възможности 
и квалификацията на участника, които задължително включват:а) 
Декларация (Образец № 6) - списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
включително стойностите, датите и получателите, заверен от 
представляващия участника.10.„Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката”, изготвено съобразно Образец №7, при съблюдаване на 
пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, 
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. В 
техническото предложение участникът трябва да посочи:а) описание на 
техническите параметри на всеки вид климатична система, съобразено 
с техническата спецификация;б) срок за изпълнение на поръчката, но 
не повече от 30 (тридесет) календарни дни;в) срок на гаранционна 
поддръжка, но не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи 
за доставка и монтаж на климатиците;г) задължение за покриване на 
всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация от настоящата документация;12.Ценова оферта, попълнена 
по Образец №8.
Цялата налична документация по процедурата може да бъде разгледана 
и получена в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски”, гр. Шумен, 
местност „Мантово лозе“, всеки работен ден от 07:30 до 16:00 ч., 
както и на Профил на купувача в електронната страница на Община 
Шумен: http://www.shumen.bg/zop/150810.htm. Офертите на участниците 
ще се приемат в деловодството Дом за стари хора „Д-р Ст. 
Смядовски”, гр. Шумен, местност „Мантово лозе“, всеки работен ден 
от 07:30 до 16:00 ч. Отварянето на офертите ще се проведе на 
20.08.2015г. от 11:00 часа в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски”.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 19/08/2015 дд/мм/гггг
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