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: 1

Възложител: Институт по математика и информатика към БАН
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01524
Адрес: гр. София – 113, ул.”Академик Георги Бончев” , блок №8
Лице за контакт Галина Димитрова Георгиева
Телефон: 02 979-2894
E-mail: accountant@math.bas.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Документацията е достъпна на интернет адрес : http://math.bas.bg/index.php//profil-na-kupuvacha
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката:
Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на
Институт по математика и информатика към Българска академия на науките
Кратко описание:
Участникът, избран за изпълнител следва да достави компютърно оборудване за нуждите на
Институт по математика и информатика към Българска академия на науките
Място на извършване: гр. София, ул.”Академик Георги Бончев” блок №8, Институт по
математика и информатика към БАН
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 37 312.00лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: []
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Наименование:
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:
По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочни Декларации по
образец.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Не се изисква
Икономическо и финансово състояние:
Не се изисква
Технически и професионални способности:

Участниците трябва да разполагат със сертифицирана система за управление на
качеството в съответствие с EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ обхвата на
настоящата поръчка.
Обстоятелството се удостоверява в т.5 от Заявлението за участие – образец №3
Сертификатите трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,
издадени от органи, установени в други държави членки.
При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверено
копие на сертификат за управление на качеството или еквивалентен документ.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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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:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 20.05.2019г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 20.07.2019г.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 21.05.2019г.

Час: (чч:мм) 17:00

Час: (чч:мм) 23:59

Час: 11:00

Място на отваряне на офертите: гр. София, ул.”Академик Георги Бончев” блок №8, Институт
по математика и информатика към БАН

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 [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Настоящата обществена поръчка ще се финансира от Министерството на
образованието и науката, Фонд научни изследвания и от собствени бюджетни средства
на Института по математика и информатика към БАН.

Друга информация (когато е приложимо): [……]
Други основания за отстраняване:
1. Участници, които са свързани лица.
2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
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посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания.
5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката;
6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.
2. Гаранции
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранциите могат да бъдат под формата на:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Приложения към обявата са:
Указания за подготовка на офертата, образци на документи, техническа спецификация и проект
на договор.

ОПЦИЯ
Максималният финансов ресурс по обществената поръчка е в размер на 70000,00 лева
без ДДС, като възложителя се ангажира да закупи само посочените в Таб. № 1 от
техническата спецификация количества спрямо оферираната от участника избран за
изпълнител цена. Възложителят не се ангажира да разходва цялата сума по договора, а
при необходимост си запазва правото да заявява допълнителни количества в рамките на
посочения максимален финансов ресурс от 70000,00 лв. и по оферираната от
изпълнителя техника и съгласно предложените от същия единични цени в ценовото му
предложение.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [08.05.2019г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [акад.Веселин Дренски]
Длъжност: [Директор на Институт по математика и информатика към БАН]
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