
Версия за печат 

BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Дирекция природен парк "Златни пясъци", ул. „Радко Димитриев“, № 10, За: Юлия 

Тумбаркова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: 

dnpzlatni@nug.bg, Факс: 052 355541 

Място/места за контакт: Дирекция природен парк "Златни пясъци" - Варна к к "Златни 

пясъци" до хотел Зора 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parkzlatnipiasaci.com. 

Адрес на профила на купувача: www.parkzlatnipiasaci.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

“Доставка на компютърно оборудване по опис за нуждите на изпълнение на проект 

„ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк 

„Златни пясъци“” Видовете компютърно оборудване, предмет на настоящата поръчка 

са подробно описани в Техническо задание за доставка на компютърно оборудване, 

представляващо неразделна част от документацията за участие, публично достъпна на 

профила на купувача. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

30200000 

Описание:  

Компютърно оборудване и принадлежности  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9018296&PHPSESSID=115d2c9644f7c5974451802dc69e41cd&tab=&act=&header=&header=print
mailto:dnpzlatni@nug.bg
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1.Компютърна конфигурация с операционна система-2 бр. 2.Мобилен компютър-1бр.: 

3.Антивирусна програма -3 бр.: 4.Таблет-20бр. 5.Мултифункционално устройство-1бр. 

6.Комбинирано устройство-1бр. 7:Touch System -1 бр. 8.монитор Touch Screen -2бр. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

57304 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Дирекция природен парк „Златни пясъци” 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

I.Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, 

съдържащи се в офертата - Свободна форма, подписва се от участника; 2. Оферта за 

участие (Образец № 1) - попълнена и подписана; 3. Административни сведения 

(Образец № 2) - попълнен и подписан; 4. Копие от документа за регистрация или 

единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 

самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на 

чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в 

официален превод на български език - документът се представя от участник/член на 

обединение/подизпълнител; 5. Декларация за приемане на условията в проекта на 

договор (Образец № 3) - попълнена и подписана; 6. Информация за специализиран 

оборот от подобни дейности на участника за последните три години ; Минимално 

изисквание:Участниците да са реализирали обороти от доставка на оборудване подобно 

с предмета на поръчката общо за последните три години не по-малко от 50 000 лв. 7. 

Списък на основните договори за специализирани дейности, изпълнени през 

последните 3 години , включително стойностите, датите и получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица 

Минимално изисквание: Участниците да са изпълнявали поне един договор за доставка 

на оборудване подобно с предмета на поръчката общо за последните три години , 

доказан с препоръка за добро изпълнение. 8.“Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката“ - запечатана в отделен плик 9.„Предлагана цена”- запечатана в отделен 

плик II.При подписване на договора Изпълнителят следва да представи 

документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и и декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.5 от ЗОП. Срокът на изпълнение на договора до 31.12.2014г. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 



Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

показатели: 1. (Т оц) Техническa оценка - тежест в общата оценка 50%, максимум 50 

точки., в това число: - съответсвие на техническите характеристики на предлаганото 

оборудване от участника с минималните определени от Възложителя – тежест 40 % в 

комплексната оценка - срок на доставка от момента на подадена заявка от страна на 

Възложителя до Изпълнителя в календарни дни – тежест 10% 2.Финансова оценка – Ф 

оц - тежест в общата оценка 50%, максимум 50 точки. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: 1.(Т 

оц) Техническa оценка - тежест в общата оценка 50%, максимум 50 точки., в това 

число: Т оц = Т спец + Т ср.дост. 1.1.Т спец- съответсвие на техническите 

характеристики на предлаганото оборудване от участника с минималните определени 

от Възложителя – тежест 40 % в комплексната оценка Т спец =30 точки : предлаганото 

оборудване от участника съотвества напълно на техническите характеристики 

определни от Възложителя съгласно техническата спецификация Т спец =35 точки : 

предлаганото оборудване от участника е с частично по –високи техническите 

характеристики от определни от Възложителя съгласно техническата спецификация Т 

спец =40 точки : предлаганото оборудване от участника е с по –високи техническите 

характеристики от определни от Възложителя съгласно техническата спецификация 

Участник, предложил оборудване което не отговаря на минималните техническите 

характеристики определени от Възложителя се отстранява от участие. 1.2.Т ср.дост. – 

срок на доставка от момента на подадена заявка от страна на Възложителя до 

Изпълнителя в календарни дни. Оценката се изчислява по формулата: Т ср.дост. = 

СДmin/ СДi х 10, където: СДmin е минималния предложен срок на доставка от всички 

предложения /кал.дни/, след подадена заявка; СДi е срок на доставка /кал.дни/ в 

предложението на участника ( i ); 10 е коефициент /тежест/ на показателя в 

комплексната оценка на офертата на участника; 2.Финансова оценка – Ф оц - тежест в 

общата оценка 50%, максимум 50 точки. Финансовите оферти се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. Оценка на финансовото предложение: Ф оц 

= Ф оц min/ Ф оц n*50, където: - Ф оц е оценката на n-тото финансово предложение, - Ф 

оц min е най-ниското финансово предложение, - Ф оц n е n-тото финансово 

предложение. Обща оценка - О оц Общата оценка се получава въз основа на 

стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид 

съотношението им. Общата оценка се изчислява по формулата: О оц = Т оц + Ф оц 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

09/08/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 



ДПП „Златни пясъци“ предоставя достъп по електронен път до:Публичната 

покана,образци на документи и проект на договора които са публикувани в профила на 

купувача на посочения в раздел І интернет адрес на Възложителя - 

www.parkzlatnipiasaci.com Оферти се подават до 16:00ч. на 09.08.2013г. в 

деловодството на в деловодството на ДПП „Златни пясъци“– на адрес: гр. Варна, к к 

"Златни пясъци" до х. Зора, тел. 052/355561 факс: 052/355541 При изпращане по пощата 

на офертни документи за участие, за дата на подаването им се счита датата на 

получаване в деловодството на ДПП „Златни пясъци“– на адрес: гр. Варна, кк "Златни 

пясъци" до х. Зора, а не датата на изпращане отбелязана на пощенското клеймо. Всяка 

оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, 

наименование на фирмата, адрес за кореспонденция,телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

09/08/2013  
 


