АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [92-……-…/………… ]

Възложител: [Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00808 ]
Адрес: [гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Илия Зъздров]
Телефон: [0885398551; 02/9396727]
E-mail: [Ilia.Zazdrov@damtn.government.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [„Доставка на сървърно оборудване за нуждите на Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор чрез ъпгрейд на съществуващото блейд шаси“]
Кратко описание: [Настоящата поръчка се обявява във връзка с необходимостта от закупуване
на сървърни системи чрез ъпгрейд на съществуващото блейд шаси с цел осигуряване на среда за
разработване и внедряване на информационни системи за дейностите на Главна дирекция „Надзор
на язовирните стени и съоръженията към тях“.]
Място на извършване: [Територията на Република България гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“
№ 13]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [70000 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
[Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, което има право да изпълнява дейност,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може
самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата,
в която е установен.
Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.
Участниците в процедурата могат да ползват подизпълнители, като посочат това
обстоятелство в офертата и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да
използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
11.1. Не може да бъде участник в обществената поръчка лице, да което е налице някое от
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно:
11.1.1. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307,
чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
11.1.2. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
11.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
11.1.4. е установено, че:
а) е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставило изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
11.1.5. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
11.2. е свързано лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в обществената
поръчка;
11.3. е налице, някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
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Забележка! Основанията по т. 11.1.1, 11.1.2 и 11.1.5 се отнасят за лицата, които
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
„Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП е налице, когато
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват
в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от
нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че
влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената
поръчка.
Участник, който не отговаря на някое от посочените по – горе изисквания ще бъде
отстранен.
УТОЧНЕНИЕ: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.
Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП.
Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника по чл. 54,
ал. 1 ЗОП:
- При подаване на оферта участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1 ЗОП, с приложения образец на декларация - от всички лица по чл. 40 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
- преди подписване на Договора, участникът, избран за изпълнител представя:
а) свидетелство за съдимост – за лицата по чл. 40 ППЗОП;
б) удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
Възложителя и на участника;
в) удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката
и/или се позовава на капацитета на трети лица, изискванията по 54, ал.1 ЗОП се прилагат за
подизпълнителите и за третите лица. Подизпълнителите и/или третите лица подават отделни
декларации за липса на основания за отстраняване.
Отстраняването на участниците се извършва в съответствие с чл. 57 и чл. 107 ЗОП.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя
изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност.]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят
икономическото и финансово състояние на участника.]

не поставя

изискване към

Технически и професионални способности:
[Участникът трябва да бъде оторизиран от производителя на техниката или официалното
му представителство на територията на Република България за извършване на продажба,
инсталация и сервиз на предложените от него изделия. Обстоятелството се доказва с представяне
на официален документ за оторизация с обхват съответстващ на предмета на поръчката.
Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата на
подаване на офертата, най-малко два договора за доставки, които са сходни или идентични с
предмета и обема на обществената поръчка.
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Под „доставки, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената
поръчка“ следва да се разбира доставка на сървърно оборудване.
Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на изпълнени доставки, които са
сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени от участника през
последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Участниците могат да
прилагат и референции за добро изпълнение, сходни с предмета на поръчката.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води
до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
Участникът следва да има възможност, изградена система, за приемане и следене на заявки
за сервиз на доставеното оборудване при възникване на повреди, или „горещ“ телефон.
За доказване на това обстоятелство, участникът представя описание на системата за
управление и проследяване на заявките за сервиз на доставеното оборудване при възникване на
повреди.
Участникът следва да достави, инсталира и монтира оборудването при Възложителя, като
гарантира непрекъсваемост на услугите и продължаване на работоспособността на
съществуващите блейд сървъри.
За доказване на това обстоятелство участникът представя декларация (изготвя се от
участника), с която гарантира непрекъсваемост на услугите и продължаване на
работоспособността на съществуващите блейд сървъри.
Участникът следва да представи подробна организационна и функционална схема за
действията, които ще предприеме при възникване на повреди и отношенията и функциите на
екипа, определен за изпълнение на услугата.
За доказване на това обстоятелство участникът представя схема за реакция, схема за
ескалация на проблем, при възникване на технически проблеми.
Участникът следва да декларира, че системата ще гарантира непрекъснат контрол и
координация, единична точка на контакт, регламентирана обратна връзка с Възложителя,
предоставяне на справки.
За доказване на това обстоятелство участникът представя декларация, с която гарантира, че
системата ще осъществява непрекъснат контрол и координация, единична точка на контакт,
регламентирана обратна връзка с Възложителя, предоставяне на справки.
Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни,
минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики,
както следва:
а) Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO
9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
За доказване на това обстоятелство, участникът представя заверено копие от валиден
сертификат.
Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
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[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.12.2016 г.

Час: (чч:мм) [17:30 ч.]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [……]
Час: (чч:мм) [……]
Срокът на валидност на офертите е два месеца, считано от крайната дата за получаване на
оферти
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 05.12.2016 г. от 10:00 ч.
Място на отваряне на офертите: [гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер
на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без ДДС]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 22.11.2016 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Александър Димитров Манолев]
Длъжност: [Председател]
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