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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00940
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-154 от дата 04/10/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
Адрес
ул. "Леге" № 2-4
Град
Пощенски код
Страна
гр. София
1000
България
Място/места за контакт
Телефон
02 9407990
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Благовест Джурин
E-mail
Факс
b.dzhurin@sme.government.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.sme.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.sme.government.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка на техника” с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на сървър със софтуерна
конфигурация – 1 брой; Персонални компютри с монитори, мишки и
клавиатури – 18 броя; Мултимедия – 1 брой; Непрекъсваемо
токозахранване UPS – 1 брой;
Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на климатична сплит
система – 2 броя;
Обособена позиция № 3: Доставка на специализиран софтуер за
оптично разпознаване и обработване на текст – 1 брой;
Обособена позиция № 4: Доставка на софтуер за управление на база
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данни – 1 брой.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
30000000
Осн. предмет
Доп. предмети

Доп. код (когато е приложимо)

30213000
31400000
30100000
39717200
48313000
48612000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Обособена позиция № 1: Доставка на сървър със софтуерна
конфигурация – 1 брой; персонални компютри с монитори, мишки и
клавиатури – 18 броя, мултимедия – 1 брой, непрекъсваемо
токозахранване UPS – 1 брой;
Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на климатична сплит
система – 2 броя;
Обособена позиция № 3: Доставка на специализиран софтуер за
оптично разпознаване и обработване на текст – 1 брой ;
Обособена позиция № 4: Доставка на софтуер за управление на база
данни – 1 брой.
Прогнозна стойност
(в цифри): 36666 Валута: BGN
Място на извършване
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата за участие следва да съдържа: 1. Данни за лицето, което
прави предложението (Административни сведения - по образец). 2.
Техническо предложение, изготвено съобразно техническото задание
на Възложителя подписано на всяка страница от представляващия
участника и подпечатано с печата на участника. 2.1.
Доказателства за наличието на функционираща интернет базирана
система за следене на сервизните заявки. 3. Срок на валидност на
офертата – не по-малко от 90 дни - срокът на валидност на
офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти. Възложителят може да
изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на
офертите си до момента на сключване на договора за обществена
поръчка. 4. При условие, че ще бъдат ползвани подизпълнител/и се
посочват подизпълнителя/те и дела на участието им в поръчката.
5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – утвърден
образец, който се подава в отделен малък запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагана цена по обособена позиция №.....”,
подписано от представляващия участника и подпечатано с печата на
участника. В случай, че се подава оферта за повече от една
обособена позиция Ценовото предложение за всяка обособена
позиция се поставя в отделен, малък запечатан непрозрачен плик.
6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал) – представя се, в случай че офертата (или някой
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документ от нея) е подписана от упълномощен представител на
участника. 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 поръчката.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Кц - предлагана цена - 70 % тежест
Кс - срок на доставка - 10 % тежест
Кг - гаранционна поддръжка - 20 % тежест
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/10/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Всички документи се представят на български език. Документите,
представени във вид на фотокопия, следва да бъдат заверени с
гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия
участника.
Пликът с надпис „Предлагана цена” се поставя в плика, в който е
поставена офертата.
Оферти подадени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или
след обявения срок незабавно ще бъдат връщани.
Доставката на техника е по Проект „Насърчаване на
интернационализацията на българските предприятия” по договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG161РО003–4.2.01-0001 по ОП
”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013”.
Техническата спецификация и образците от документацията могат да
бъдат изтеглени на следния електронен адрес:
www.sme.government.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/10/2012 дд/мм/гггг
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