
Партида: 01287 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:
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Изходящ номер: 200 от дата 01/08/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ"ЕАД
Адрес
СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ.5, ЕТ.2
Град Пощенски код Страна
СОФИЯ 1700 РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ
Място/места за контакт Телефон
СОФИЯ, Ж.К."сТУДЕНТСКИ ГРАД" 
БЛ.5, ЕТ.2

02 8681437

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Илияна Бешкова
E-mail Факс
iliana_beshkova@abv.bg 02 8681242
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.ssoead.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.ssoead.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка с монтаж на система за видеонаблюдение и контрол на 
достъп в студентски общежития -блок № 2 и блок № 3  в           
"С С О " ЕАД - клон  - Шумен

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 32323500
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Видовете и количествата на компонентите в системата са описани в  
приложената  количествена сметка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000   Валута: BGN
Място на извършване
град Шумен, ул."Ал.Пушкин" № 1, Студентски общежития блок № 2 и  
блок № 3.

код NUTS:  
BG333

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Оферта за възлагане на обществената поръчка може да подаде 
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо 
лице, или обединения от лица, което отговаря на предварително 
обявените условия и притежава технически потенциал, ресурси и 
организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на 
поръчката.
2. Не могат да участват лица, които са:
- осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за 
престъпленията, посочени в чл.47, а.1, т.1, букви"а-д" от ЗОП. 
Когато участниците са юридическти лица, изискването се отнася за 
лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП;
- обявени в несъстоятелност;
- в производство по ликвидация или се намират в  подобна 
процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки 
участник в обединението трябва да отговаря самостоятелно на 
изискванията по т.2.
4. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в 
офертите.
5. Офертата трябва да съдържа: данни за лицето, което прави 
предложението - 1. наименование на фирмата, ЕИК, седалище и 
адрес на управление и други данни, съгласно  декларация за 
административни данни - образец № 1;   2. Предложение за 
изпълнение на изискванията на чл.101 "в", ал.1,т.2 от ЗО, в т.ч. 
и развито изискуемото съдържание на обяснителната записка, 
подлежащо на оценка - съгласно образец
6. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на 
участниците: Участникът следва да е изпълнил поне три договора 
за доставка сходен с предмета през последните 5 години до 
крайната дата за получаване на офертите.За доказване на 
изискването се представя списък-декларация на основните 
договори, включваща възложител,описание предмет,стойност и 
период на изпълнение.Декларацията да е придружена от поне три 
препоръки за добро изпълнение.
7. Всеки участник се отстранява от участие, ако не отговаря на 
посочените изискванията.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Цена за изпълнение, съгласно приложената количествено-стойностна 
сметка - П1 = максимален брой точки 50, с тежест 60 %.
Срок за изпълнение - П2 -максимален брой точки 20, с тежест 10 
%.

УНП: 0ab42c4d-cbe1-4200-882b-751aeb51c0b5 2



Партида: 01287 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Методология  за изпълнение - П3 -максимален брой точки 30, с 
тежест 30 %.
Методологията за изпълнение включва следните подпоказатели:
Организация на работа с тежест - 25 т.
Управление на риска - с тежест - 5 т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/08/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от два 
месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата - 
посочва  в образец № 2.Към офертата следва да се приложи ценово 
предложение по  приложения образец № 3.При представяне на копия 
от документи към офертата, същите се заверяват от участника и се 
подпечатват. Офертата се депозира на адрес: град София-1700, 
ж.к."Студентски град",бл.5, ет.2.Образците към настоящата покана 
са на разположение на участниците на адреса на Профила на 
купувача.Съдържанието на офертата се предоставя в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на 
участника,адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен 
адрес и описание на поръчката.Преди сключване на договора, 
участникът класиран на първо място представя следните документи, 
удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1 от 
ЗОП - свидетелство за съдимост на лицата представляващи 
участника, декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 
от ЗОП, съгласно образец № 5.Отварянето на офертите се извършва 
при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. При промяна на датата и 
часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват, чрез 
публикувано съобщение на Профила на купувача. Отварянето на 
офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, 
или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово усведомяване и на други лица, при спазване 
на установения режим.След отваряне на офертите комисията обявява 
ценовите предложения и предлага по един плредставител от 
присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения.Офертите ще бъдат отворени на 15.08.2014 г.в 10:30 
часа.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/08/2014 дд/мм/гггг
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