92-02-2/11.01.2019 г.

ОДОБРЯВАМ: (п)
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН
И ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува
настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Доставка
на 500 броя зимен елек и 500 броя летен елек с опознавателни знаци (надпис и
лого на ДАМТН) за нуждите на специализираната администрация към ДАМТН“.
При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази
със следните изисквания на Възложителя:
1. Техническа спецификация и изисквания към моделите на елеци:
1.1. Изисквания към зимните елеци, както следва:
 водозащитени и студозащитени с ватирана подплата, изработени от polyester
oxford/ PU (полиестер/полиуретан) в тъмносин цвят;
 да се закопчават с цип и да имат ластично пристягане в колана на кръста;
 да имат два долни външни джоба с капаци и един горен, външен, двоен джоб с
капак, разположен вдясно с място за поставяне на идентификационна карта, както и
два светлоотразителни канта разположени върху горния джоб;
 да са с размери от М до XXXL;
 да са надписани със ситопечат в един цвят; с лого отпред вляво на гърдите при
размер до 10/10 см и надпис ДАМТН на гърба с при размер до 25/10 см.
1.2. Летните елеци, представляват светлоотразителни елеци със следните
характеристики:
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 изработени от 100% полиестер;
 с цвят – сигнално оранжев;
 да имат централно закопчаване – отпред с велкро;
 да имат две светлоотразителни ленти, които обикалят цялата ширина на елека;
 да са с размери от М до XXXL;
 да са надписани със ситопечат в един цвят лого отпред вляво на гърдите при
размер до 10/10 см и надпис ДАМТН на гърба с при размер до 25/10 см.
2. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за
възлагане „най-ниска цена“.
2.1. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 15 000 (петнадесет хиляди)
лева без ДДС или 18 000 (осемнадесет хиляди) лева с ДДС;
2.2. Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на
обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща
определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие;
2.3. Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената
крайна цена от участника ( в т.ч. всички дължими данъци, такси, мита и други
плащания,

съгласно

действащото

законодателство,

транспортни

разходи

и

разтоварване до мястото за изпълнение на поръчката, както и стойността на всички
други разходи за изпълнение на изискванията по техническата спецификация).
3.Изисквания към кандидатите и участниците:
3.1.Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по
отношение на икономическото и финансовото състояние на участника.
3.2. Технически и професионални способности на участника.
 През последните три години, считано до датата на подаване на офертата
участникът да има успешно изпълнени най-малко две дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката;
 Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на
започването им, са приключили в посочения по-горе период.
 Под „сходни или идентични“ с предмета на поръчката се разбират дейности
по доставки на връхни облекла (елеци, якета, полушуби и др. п. с подплата), с трайно
нанесени надписи и лого (емблема, екслибрис и т.н.) на съответния заявител.
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 За доказване съответствието с този критерий, участникът представя
референции, копия от договори, първични платежни документи или други документи,
доказващи извършената дейност.


Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството ISO
9001:2015 или еквивалент с обхват , сходен с предмета на поръчката;
 За доказване на съответствието с този критерий участникът представя копие на
Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или
еквивалент с обхват –производство или търговия с връхни облекла, работни облекла,
лични предпазни средства и др., предназначени за носене върху друго облекло.
4. Други изисквания.
4.1.Участникът следва да предостави по една мостра от всеки от видовете елеци,
описани по-горе. Мострите следва да са трайно маркирани от участниците с номер на
модел, производител, размер.
4.2. Транспортните разходи по доставката на стоката да е за сметка на изпълнителя и
да се осъществява до мястото на складиране в сградата на ДАМТН.
4.3. Спецификациите с точния брой на размерите за всеки от видовете елеци ще бъдат
предоставени на избрания за изпълнител при подписване на договора.
4.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от
стойността на договора без ДДС, посочена в проекта на договор.
Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДАМТН:
Българска народна банка,
Банков код BIC: BNBGBGSD,
Банкова сметка IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01
В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочена датата
на протокола за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.
б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор,
издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност най-малко 45
(четиридесет и пет) дни след изтичане срока на договора.
в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 45
(четиридесет и пет) дни след изтичане срока на договора.
Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на
Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
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Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на
сключване на договора.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването
им;
Срокът на изпълнение на поръчката е до 31.12.2019 г.
 Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р
Г. М. Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 18.01.2019 г.

 Офертата трябва да съдържа:
1. Техническо предложение по образец на възложителя;
2. Ценово предложение по образец на възложителя;
3. Референции, копия от договори, първични платежни документи или други
документи, доказващи извършената услуга.
4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015
или еквивалент с обхват - производство или търговия с връхни облекла, работни
облекла, лични предпазни средства и др., предназначени за носене върху друго
облекло;
5. Мостри на зимен и летен елек.
 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост.
 Върху опаковката се изписва :
а) наименование на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност - факс
и електронен адрес;
в) наименование на обществената поръчка;
 Комуникация с Възложителя:
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Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани
с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.
Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от
участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител или
изрично упълномощено за целта лице и печат.
Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за
контакт на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София
1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров" №52А.
Лице за контакти:
Андон Симонски, главен експерт в отдел УС, Д ФА, Телефон: 0879400250, e-mail:
Andon.Simonski@damnt.government.bg

Приложение:
1. Образец на техническо предложение
2. Образец на ценово предложениe
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