ДОКУМЕНТАЦИЯ
по

провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за
определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване на лаптоп (таблет с
клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по НП “ИКТ в училище”
за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”

I. Изготвяне и представяне на офертите:
1) Офертите да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик. Пликът да
бъде надписан с наименование на участника, точен адрес за кореспонденция,
Предмет на поръчката и обособената позиция, по която се кандидатства;
2) Данни за лицето, което прави предложението;
3) Техническо предложение, отговаряща на техническите спецификации по
Позиция №1 „Крайни устройства – лаптопи (таблет с клавиатура)” и Позиция
№2 „Безжична мрежа и лицензи за софтуер за управление на класна стая”, със
срок на изпълнение, но не по-късно от 15.02.2016 година;
4) Ценово предложение – Приложение 1;
5) Проект на договор – Приложение 7;
6) Декларации по образец – Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4,
Приложение 5 и Приложение 6.
II. Офертите трябва да отговарят на техническите спецификации по Позиция
№1 „Крайни устройства – лаптопи (таблет с клавиатура)” и Позиция №2
„Безжиччна мрежа и лицензи за софтуер за управление на класна стая”.
Оферти, които не отговарят на изискванията или на техническите
спецификации ще бъдат отхвърляни. Срок на изпълнение на офертите – не
по-късно от 15.02.2016 година

Подраздел Va: Ценова оферта

Приложение № 1

ДО
Директора на 30 СОУ „Братя Миладинови”
Адрес: гр. София, 1303 район „Възраждане”
бул. „Александър Стамболийски” №125А
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда
на глава осма „а” от ЗОП, с предмет:
„Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по НП
“ИКТ в училище” за нуждите на 30 СОУ „ Братя Миладинови” – гр. София”
От ......................................................................................................................................................
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по
обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
1. ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА по позиция №1 Закупуване на 40 броя крайни устройства –
лаптопи (таблет с клавиатура), съгласно приложената спецификация, съдържаща
минимални изисквания към устройствата. При желание и налична финансова възможност,
училището може да добави собствени средства, за да закупи повече и / или по-висок клас
крайни
устройства,
отговарящи
на
минималните
технически
изисквания.:
.............................................................
(словом) ................................................... .....................................................................
2. ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА по позиция №2 Изграждане на безжична мрежа и закупуване
на 4 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за
осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 10
броя лицензи за софтуер за управление на класна стая - да поддържа операционни с-ми
Windows,
MAC
OS,
iOS,
Android,
Chromebook:
..............................
(словом).............................................................................................................................
Дата: ..................... 2016 г.

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)

......................................................................
(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VII: Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на
……….…………………………………………… на ………………………….............................
(управител, член на управителен орган)

(наименование на кандидата)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет:
„Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по
НП “ИКТ в училище” за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” –
гр. София”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Юридическото лица, което представлявам не е в открито производство по
несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл.740 от Търговския закон (Когато кандидатът или участникът е
чуждестранно лице декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда или кандидатът или участникът е преустановил дейността си).

2. Не съм лишен от правото да управнявам определена професия или дейност.
3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от НК или по
чл.172 от НК.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
6. Не съм установен от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства,
включително разузнавателни средства, че не притежавам необходимата надежност,
която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по
чл.3, ал.2 от ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК.
Дата:…..........…… 2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………………
/име и длъжност/

РАЗДЕЛ VIII: Декларация за участие или не на подизпълнители

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие или не на подизпълнители
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на
……….…………………………………………… на …………………………...................... ......
(управител, член на управителен орган)

(наименование на кандидата)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет:
„Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по
НП “ИКТ в училище” за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и, както
следва:
1.

2.

…………………………………………., с управляващ ……………………… за
извършването на …………………………………………., съставляващи ……………
% дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което
представлявам, участва.
…………………………………………., с управляващ ……………………… за
извършването на …………………………………………., съставляващи ……………
% дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което
представлявам, участва.

II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се до и
подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.

Дата:…..........…… 2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………………
/име и длъжност/

РАЗДЕЛ IX: Декларация по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП
Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на
……….…………………………………………… на …………………………...................... ......
(управител, член на управителен орган)

(наименование на кандидата)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет:
„Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по
НП “ИКТ в училище” за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Участникът.....................................................(посочете фирмата на участника), който
представлявам: при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в предложената
цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно §1, т.12 от
Допълнителните разборедби на ЗОП, определен като минимален месечен размер на
осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал. 1 от Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:…..........…… 2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………………
/име и длъжност/

––––––––––––––––––––––––––


Настоящата Декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

РАЗДЕЛ X:

Приложение № 5

Декларация* за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с
чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният:………………………………………………………………………………………
/трите имена/

Данни по документ за самоличност ...............................................................................................
/ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на ........................................................................................................................
/длъжност и/или представителство/

на участник:………………………………………………………………………………………
в процедура с предмет:
„Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по
НП “ИКТ в училище” за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм, съответно – представляваният от мен участник не е свързано лице и/или
свързано предприятие по смисъла на §1, т.23а и т.24 от Допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата.
2. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай,
документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на
участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в
процедурата.
Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата:……………………………..
Декларатор…………………………………………………….
/подпис и печат при наличие/

* попълва се от лица, които участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници,
подизпълнители, или чрез свързани лица.

Дата: .................

Подпис и печат: ........................................

РАЗДЕЛ XI: Приложение №6 - Декларация за наличие/липса на конфиденциална
информация в офертата

ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие/липса на конфиденциална информация в офертата

Долуподписаният/-ната/ .................................................................................................................
ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г.
от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва
се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр.
изпълнителен директор, управител и др.) на......................................................................,
ЕИК …………………………………….; със седалище и адрес на управление....................,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа” по
НП “ИКТ в училище” за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. В офертата на участника в настоящата процедура ………………………………….., който
представлявам, се съдържа/не се съдържа конфиденциална информация по отношение на
технически и търговски тайни.
Моля комисията и Възложителят да спазват изискванията на чл.33, ал.5 от ЗОП по
отношение на следната информация, съдържаща се в нашата оферта:
- стр. ….. до стр. ……
- стр. ….. до стр. ……
- ………………………
Дата: ..................... 2016 г.

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)

......................................................................
(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ XII: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Приложение № 7

ДОГОВОР
№…………..………/…………….…..2016 год.

Днес, ............... 2016 година, гр. София, между
30 СОУ „Братя Миладинови”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” №125А, Код по БУЛСТАТ: 000668252
представлявано от Атанаска Георгиева Рейха – Директор, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
“......................................................................”
представлявано
от
.................................................................... - ...........................,....... със седалище и адрес на
управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК:
........................., ИД по ЗДДС BG.........................., наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
в изпълнение на Заповед № ............................... и на основание чл.101е от ЗОП, се сключи
настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка, обявена чрез
Публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки, с
предмет: „Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична
мрежа и лицензи за софтуера за управление на класна стая” по НП “ИКТ в училище”
за нуждите на 30 СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема:
да достави очаквано оборудване по Позиция №1 Закупуване на 40 броя крайни устройства
– лаптопи (таблет с клавиатура), съгласно приложената спецификация, съдържаща
минимални изисквания към устройствата. При желание и налична финансова възможност,
училището може да добави собствени средства, за да закупи повече и/или по-висок клас
крайни устройства, отговарящи на минималните технически изисквания., за нуждите на 30
СОУ „Братя Миладинови” – гр. София”.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема:
да изгради безжична мрежа по Позиция №2 – Изграждане на безжична мрежа и закупуване
на 4 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за
осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 10
броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да поддържа операционни с-ми
Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook.

(3) Срокът за изпълнение на предмета по договора е 15. 02. 16 година.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИ
Чл.3. (1) Общата цена на договора е …………………………..………… лв.
/……………………………….…………./ без ДДС или …………………………...…………
лв. /………………………………..………../с ДДС. Цената се формира на база сбор от:
1) предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка на оборудване по Позиция №1
…………………………..………… лв. /……………………………….…………./ без ДДС или
…………………………...………… лв. /………………………………..………../с ДДС и
2) предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за лицензи софтуера за управление на класна
стая Позиция №2
…………………………...........…..…лв./……………………..………….………./без ДДС или
…………………………...………… лв. /………………………………..………../ с ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставеното
оборудване по Позиция №1, аванс в размер на 30% от стойността по ал. 1, т.1 в срок до 3
/три/ календарни дни от представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната сума от стойността по ал. 1, т. 2 лицензи за
софтуера за управление на класна стая по Позиция №2, в срок до 3 /три/ календарни дни от
представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателната стойност на
доставеното оборудване по Позиция №1, в размер на 70% от стойността по ал. 1, т. 1 в
срок до 3 /три/ календарни дни от представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подписването
на
приемо-предавателен
протокол.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателната стойност в размер на
70% от стойността по ал. 1, т. 2 на изградената безжична мрежа по Позиция №2, в срок до
3 /три/ календарни дни от представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписването на
приемо-предавателен протокол.
Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе гаранция в размер на 3% /три/ от стойността
посочена в чл. 3, ал. 1. Гаранцията се внася по набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
в Общинска банка АД по IBAN: BG07SOMB91303143108400 BIC: SOMBBGSF
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави необходимото оборудване по позиция
№1, чиито показатели да отговарят на техническата оферта по Позиция №1
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изгради необходимата безжична мрежа по позиция №2,
чиито показатели да отговарят на техническата оферта по Позиция №2
Чл.6. (1) Оборудването по Позиция №1 се доставя до сградата на 30 СОУ „Братя
Миладинови” находящо се на територията на гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Александър Стамболийски“ 125А

(2) Изграждането на безжична мрежа по Позиция №2 се извършва в сградата на 30 СОУ
„Братя Миладинови”, находящо се на територията на гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Александър Стамболийски” №125А.
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява количеството и качеството на всяка
отделна доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина,
както и в срока, определени в настоящия договор.
Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията при неточно изпълнение на
договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно крайния срок -15.02.2016
година на изпълнение на доставка на оборудването и изграждането на безжичната мрежа.
Тази дата е и крайна за подписване на приемо-предавателния протокол между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. НЕУСТОЙКИ
Чл.10. (1) При установяване на несъответствие между техническата спецификация по
позиция №1 и Позиция №2, и техническа характеристика на отделен компонент от
Позиция №1 и Позиция №2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска доставка на компонент,
който отговаря на техническите спецификации по Позиция №1 и Позиция №2,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави в срок от 24 (двадесет и четири) часа.
(2) При забава, след изтичането на срока по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 1% (един процент) за всеки просрочен ден
забава, изчислен върху стойността на доставката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите, които е
претърпял в резултат на некачествената доставка.
(4) При забава в доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с повече от 2 дни от
договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
1% (един процент) за всеки просрочен ден забава, изчислен върху стойността на
доставката.
(5) При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. При изтичане на договорения срок;
2. По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;
VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.12. Техническите характерактеристики на отделните компоненти трябва да отговарят
на Техническите спецификации по Позиция №1 и позиция №2 посочени в офертата.
Чл.13. Рекламации за количеството и качеството се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на възникнали такива, количеството се
допълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 /двадесет и четири/ часа.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своето вземане без съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.15. За неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби,
предвидени от действащото българско материално и процесуално законодателство.
Чл.16. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения: 1. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................
Директор 30 СОУ „Братя Миладинови “
Атанаска Рейха
Съгласувано: ..................................
Счетоводител 30 СОУ „Братя Миладинови “
Боянка Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................

