ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
по обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН”

1. Предмет на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка е „Доставка и монтаж на климатици на нуждите на
ДАМТН”.
2. Срокове за изпълнение
Срок за доставка – 20 календарни дни;
Срок за монтаж – 1 работен ден.
3. Описание и предназначение на поръчката
Настоящата обществена поръчка е за нуждите на Възложителя и е свързана със закупуване и
монтаж на климатици. Към датата на обявяване на поръчката, необходимия брой климатици е
8 броя. Същите трябва да бъдат доставени и монтирани в градовете София, Плевен и Бургас на
посочените от Възложителя адреси.
4. Технически изисквания, спецификации и условия за изпълнение на поръчката:
Минимални изисквания на Възложителя
климатик
2 броя инверторен
климатик – сплит
система (стенен),
подходящ за
помещение ок. 50
кв.м.
място на доставка:

гр. Бургас, ж.к.
„Славейков“, ул.
„проф. Я. Якимов“
№ 25
1 брой инверторен
климатик, стенен
подходящ за
помещение 80 м³
Място на доставка:

Минимални
характеристики
BTU ≈ 18000 btu;
охлаждаща номинална
мощност – минимум 5 kW;
отоплителна номинална
мощност – минимум 5.8
kW; ниво на шум вътрешно
тяло до 32 dB при
минимални обороти на
вентилатора. Енергиен клас
на ефективност поне А+/A+.
Работният обхват да
включва диапазона:
отопление от -15 до + 24 °C,
охлаждане от -5 до + 40 °C
Охлаждаща мощност –
номинална максимум 3.5
kW; Отоплителна мощност
– номинална максимум 4.0
kW; Енергиен клас
охлаждане и отопление

Предложение на участника
Марка, модел

характеристики

гр. Плевен, ул.
„Дойран” №27

2 броя инверторни
климатици
Място на доставка:
1 бр. в гр. Плевен, ул.
„Дойран“ № 27
1 бр. в гр. София, бул.
„Д-р Г. М. Димитров“
№ 52А

3 броя инвенторни
климатици
Място на доставка:
в гр. София, бул. „Д-р
Г. М. Димитров“ №
52А

Гаранционен срок на
продукта

минимум А+/A+; Шум
вътрешно тяло – висок,
среден и нисък режим на
работа максимум 43/38/33
dB; Шум на външно тяло –
максимум 47 dB.
BTU 9; минимум енергиен
клас А, СОР ›> 3,6: 1)
Енергиен клас на
климатици (сплит системи)
в охлаждащ режим А 3,20 ‹
EER; 2) Енергиен клас на
климатици ( сплит система)
в отопляващ режим – А
3,60 ‹СОР; Гарантиран
режим на работа –
отопление/охлаждане при
външна температура от -15
до + 45 °C
BTU 12; минимум енергиен
клас А, СОР > 3,6: 1)
Енергиен клас на
климатици (сплит системи)
в охлаждащ режим А 3,20 <
EER; 2) Енергиен клас на
климатици ( сплит система)
в отопляващ режим – А
3,60 <СОР; Гарантиран
режим на работа –
отопление/охлаждане при
външна температура от -15
до + 45 °C
Мин. 36 месеца

5. Изисквания към изпълнението
• Възможност за сервизно обслужване и време за реакция до 48 часа от подаване заявката на
Възложителя;
• Да се представи документ за CE маркировка;
• Да се представи декларация за съответствие от производителя;
• Да има инструкция за употреба на български език;
• Да се представи декларация за сертификати за изпитвания;
• Да представи документ за вносител или търговец;
• Монтажът следва да се извърши при спазване на всички изисквания на производителя.
6. Изисквания към участниците
6.1.

Изисквания към личното състояние на участниците:

6.1.1. Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по ЗОП и за него да не са
налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, като в случай, че бъде
избран за изпълнител преди подписване на договора следва да изпълни задълженията
по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
6.2. Критерии за подбор
6.2.1. Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност
6.2.2. Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние
на участника
6.2.3. Изисквания относно техническите и професионални способности
- Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 :
2008 или еквивалент
- Участникът следва да има успешно изпълнение през последните три години, считано от
крайната дата за получаване на офертите, най-малко три договора, които са сходни или
идентични с предмета и обема на настоящата поръчка.
- Участникът да разполага със сервизна база на територията на страната, с възможност за
транспортиране на повреден климатик до сервиз на участника. Това обстоятелство се
декларира от участника в офертата/техническото предложение.
- Участникът да разполага с квалифициран технически персонал за изпълнение на
поръчката. Участникът декларира изпълнението на това условие с декларирането му в
офертата/техническото предложение.
- Декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонта на стоките, предмет на
настоящата обществена поръчка, ще се извършва съгласно предписанията на
производителя на съответната марка.
Заб. Участникът може да представя и други документи, доказващи техническите и
професионалните му възможности.
6.3.

Други основания за отстраняване

6.3.1. Възложителят ще отстрани:
- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор, които са минимални
изисквания на Възложителя по допустимост, или не изпълни друго условие, посочено в
настоящата покана за участие;
- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката;
- Участник, който не е представил предложение в съответствие с изискванията на
Възложителя за изпълнение на поръчката.
7. Място на изпълнение
Мястото на изпълнение – сградите на ДАМТН в градовете София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52,
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, ул. „проф. Я. Якимов“ № 25 и гр. Плевен, ул. „Дойран” №27.
8. Стойност на поръчката
Максималната стойност на поръчката е 10 100 /десет хиляди и сто / лева без ДДС.
9. Изискуеми документи:

- Удостоверение за вписване в Търговския регистър с единен идентификационен код
(ЕИК) или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му
законодателство. Документите се предоставят в заверени от участника копия;
- Доказателства за техническите възможности и професионални възможности на
участника за изпълнение на поръчката;
- списък на основните договори, сходни или идентични с предмета и обема на
поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите и удостоверение
за извършената услуга;
- Списък на сервизите, който участникът осигурява за извършване на гаранционно
поддържане на стоките, предмет на настоящата поръчка.
- заверено копие от сертификат за внедрена система за качество;
- Ценово предложение - цена за цялостно изпълнение на поръчка, включваща всички
разходи на изпълнителя – прехвърляне на собствеността върху стоките, доставката на стоките,
монтажа, транспортни разходи и др. подобни)
- Техническо предложение на участника, в което посочва и гаранционния срок,
декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонта на стоките, предмет на
настоящата обществена поръчка, ще се извършва съгласно предписанията на производителя
на съответната марка, за извършените услуги по техническо обслужване и ремонт на
автомобилите и гаранционен срок на влаганите в автомобилите резервни части; деклариране
на сервизната база на територията на страната, с възможност за транспортиране на повреден
климатик до сервиз на участника.
Участниците трябва да представят всички документи и да отговарят на всички
изброени условия.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не разглежда ценовите предложения на участници,
когато установи липса на документи и/или несъответствия с други изисквания.
10. Начин и срок за плащане
10.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя цената за цялостно изпълнение на поръчката,
според ценовото му предложение. Плащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) дни
след получаване на издадена фактура от Изпълнителя и подписване на протоколи за приемане
на извършените доставка и монтаж.
10.2. Приемането на изпълнението се осъществява с протокол, разписан от страните или техни
упълномощени представители.
11. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 2 (два) месеца от крайния срок за
представяне на офертите;
12. Критерий за възлагане, показатели за оценка и тяхната тежест
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „найниска цена“.
На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за цялостно изпълнение на
поръчката.

13.Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр.
София, до 17.00 ч. на 27.10.2016 г.
14. Дата на отваряне на оферти:
Офертите ще бъдат отворени от назначената от възложителя комисия на 31.10.2016 г.
от 14:00 часа
Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва
писмен договор.
Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:
1. Свидетелство за съдимост на законните представители на участника;
2. Удостоверение за липса на задължения към държавата от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на участника.
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Декларацията
се подава от лицата по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП;
4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;
5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от
упълномощено лице.
Лица за контакти:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М.
Димитров“ №52А, лица за контакти:
1. Йордан Кочев, специалист, отдел „УС“
Тел: 0885 398 530
E-mail: yordan.kochev@damtn.government.bg
2. Васил Станев, началник Сектор подвижна лаборатория

Тел: 0885 398 532
E-mail: vasil.stanev@damtn.government.bg

