УТВЪРДИЛ:
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ
Председател на ДАМТН и Възложител

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
I.

Възложител:
Възложител по настоящата обществена поръчка е Председателят на Държавната

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 10
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
II.

Обект предмет на поръчката:
Обществената поръчка е с предмет „Закупуване на материали за изграждане на

структурно окабеляване в сградите на ДАМТН“
Обект на поръчката е доставката на стоки по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за
обществените поръчки.
III.

Кратко описание:
Закупуване на материали за изграждане на LAN мрежа в сградите на агенцията, в

които няма структурно окабеляване с цел осигуряване на мрежова свързаност на
компютърните устройства, ползвани от служителите на ДАМТН и намаляване на риска в
частта за информационната несигурност.
IV.

Място за изпълнение на поръчката:
Място на изпълнение на поръчката e сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „Д-р

Г.М.Димитров“ №52А
V.

Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на поръчката е до 27.12.2016 г.

VI.

Условия и начин на плащане:
Максимална стойност на поръчката е до 20 000 лв. без ДДС. Сумата е за закупуване

на посочените по-горе материали за целия срок на договора.
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Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата в срок до 3 дни след издадена,
представена и одобрена от Възложителя оригинална данъчна фактура и подписване на
приемо-предавателен протокол за приемане на доставените стоки.
Плащанията се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя.
VII.

Изискуеми документи:
Участникът следва да представи следните 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, а преди подписване на договора в оригинал или нотариално
заверен препис;
 Ценово предложение на участника – образец;
 Техническо предложение на участника – образец;
 Декларации по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки.
Участниците трябва да представят всички документи и да отговарят на всички
изброени условия.
Възложителят си запазва правото да не разглежда техническото и ценовото
предложения на участник, когато не отговаря на критериите за подбор и офертата не
отговаря на изискванията на ЗОП и Възложителя.
VIII.

Технически изисквания за изпълнението на поръчката:

По
зиц
ия
№
1

2

Минимални изисквания на възложителя
Параметър
UTP кабел
CAT5e
кашон 305
м.
UTP кабел
CAT5e
единичен
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Розетка за
RJ 45

4

RJ 45

Технически изисквания
UTP Cat5e, 305 м. в опаковка
Диаметър на единично оголено жило: 0,5 мм.
UTP кабел CAT5e единичен, кримпнат с RJ 45 от двете страни, със
съответната дължина и бройки описани в количествената сметка
Двойна розетка за 2 бр. RJ 45 за кабел Cat5e,, предназначена за
външен монтаж, комплект, заредена с всички компоненти,
необходими за монтаж и свързване на LAN кабел.
RJ45 плъг
2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Кабелен
канал

PVC кабелен канал, бял, със съответните размери и бройки описани
в количествената сметка
- ПАЧ панел UTP Cat.5e, 12 или 24 RJ45 порта
- Етикет с възможност за надписване/номериране
ПАЧ панел
- Включени 24 PCB Type Cat 5e jacks, 24 Port Patch
Panel, Wire Organizer, Tie Wraps
- Метален шкаф, предназначен за монтаж на стена или
под
ШАКФ
- Отварящи се странични панели
(RACK)
- Ширина, височина и дълбочина описани в
количествената сметка
- Тип Stand-By
- Минимум 550 VA, 330 W
- Tel / fax protection
UPS
- LAN protection
- Outlet types DIN (Schuko)
- Com. Port USB
- Гаранция – минимум 3 години
- Управляем комутатор (суич)
- Network type: Fast Ethernet
- SFP slots: 2
Мрежов
- Uplink: Base-T
комутатор
- Uplink: SFP
24 порта, 19''
- Uplink: Dual Personality
- Uplink: 2x Base-T 1000 & 2x Dual Personality
- Гаранция – минимум 2 години
Консуматив
- ф6,5mm x 14mm
за ТАКЕР
- Тестер за UTP и STP Cat 5E,6,6A кабели.
- Самостоятелно захранване (батерия, включена в комплекта)
Тестер за
- Индикатор за слаба батерия
LAN кабел
- Да използва Time Domain Reflectometer за измерване.
- LCD дисплей
- Професионални клещи за кримпване на кабели
Клещи за
- Метални
кримпване
- Предназначени за RJ-9, RJ-11, RJ-12, RJ-45
- Предназначен за запояване на платки, електрически
компоненти, кабели.
- 30-125 W
- Максимално тегло на поялника при пълно заредена газ – не
Газов
повече от 280 гр.
поялник
- Работна температура 250∼550°C
- Капацитет на контейнера за газ: от 30 до 40 мл.
- Възможност за работа с едно зареждане: поне 100 мин.
Свойства:
- Силно първоначално залепване 120 кг/кв.м
Монтажно
- Постоянна еластичност - гаранция за еластичност 15 години
лепило
- Подходящо за неравни повърхности
- Устойчивост на влага и топлина
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IX.

Изисквания към участниците:
Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по ЗОП и за него да

не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ЗОП.
Критерии за подбор:

X.

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото
състояние на участника.
XI.

Критерий за оценка на офертите: „качество/цена”
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
„оптимално съотношение качество/цена“ по следната формула:
K = C+T, където:
K – максималния брой точки, получил даден участник. Възможният максимален брой
точки е 100.
• C – точките, формирани от предложената цена, изчислени по формулата:
o
•

Цената на оценявания участник

T – точките, формирани от срока на доставка:
o

XII.

Най−ниската предложена цена между всички участници
Най−малкия предложен срок между всички участници
Предложения срок от оценявания участник

× 70

× 30

Предложение за срок на валидност на офертата:

Подаденото предложение следва да е със срок на валидност не по-малко от 30
(тридесет) календарни дни от датата на подаването му.
XIII.

Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А,

гр. София, до 17:30 ч. на 14.12.2016г.
Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен
плик, с посочване на името на участника и наименованието на обществената поръчка.
XIV.
XV.

Дата на отваряне на оферти:15.12.2016 г. от 11:00 ч.
Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, Възложителят

сключва писмен договор за обществена поръчка. За сключване на договора Изпълнителя е
необходимо да внесе гаранция представляваща 3% от стойността на договора.
XVI.

Наименование, адрес на Възложителя и лице за контакти:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „ Г.

М. Димитров“ №52А, лице за контакт:
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Венцислав Лозанов, Главен експерт отдел „КИТС“, Д ФА
Тел: 02/939 67 38; 0888/084 081
E-mail: Ventsislav.Lozanov@damtn.government.bg

XVII.

Образци на документи:

Оферта по образец - (Приложение № 1)
Техническо предложение – по образец (Приложение № 2)
Ценово предложение – по образец (Приложение № 3)
Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - по образец (Приложение № 4 и № 5)
Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП- по образец (Приложение № 6)
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