
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000608324

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Неделино

Пощенски адрес:
ул. "Напредък" № 93

Пощенски код:
4990

код NUTS
Смолян

Лице за контакт

Илиян Елтимиров Хаджиев

Електронна поща:
iliyan_hadziev@abv.bg

Телефон:
+359 030722267

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.sounedelino.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/32498

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/137833

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/137833



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на технологично оборудване за STEM център по природни науки, изследвания и иновации в СУ „Свети
Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино

II.1.2) Основен CPV код

30230000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обществената поръчка има за цел избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване за STEM център
по природни науки, изследвания и иновации в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино. Финансира се в
рамките на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на Министерство на образованието и
науката.
Предметът на настоящата поръчка е подробно описан в Техническите спецификации на Възложителя.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
45640.83

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Смолян

Основно място на изпълнение
Сградата на СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с адрес: обл. Смолян, общ. Неделино, гр. Неделино, ул.
„Напредък“ №93

II.2.4) Описание на обществената поръчка

.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Срок за изпълнение (СИ) - 20

Предлаган Гаранционен срок (ГС) - 20

ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ (ОП) - 30



Цена

Тежест
30

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
45640.83

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2.9) Допълнителна информация

Обществената поръчка се финансира в рамките на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
на Министерство на образованието и науката.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и отговаря на
изискванията, поставени в обявата на поръчката и настоящата документация.
Възложителят отстранява участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и/или който не
отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор. Възложителят отстранява участник на основание чл.
107 от ЗОП във вр. с чл. 195 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото
и финансовото състояние, регламентирани с разпоредбите на чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените поръчки
/ЗОП/.

III.1.3) Технически и професионални способности



1. Участникът следва да е изпълнил минимум три дейности/доставки, които са идентични или сходни с предмета и
обема на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата.
Минимално ниво: Изпълнени минимум 3 (три) дейности/доставки с предмет и обем идентичен или сходен с този
на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка:

- Под дейности „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Доставки на техническо оборудване и
лицензи за образователни цели.
- По сходен на предмета на поръчката “обем” следва да се разбира доставката на минимум 50 броя нови лаптопи
вкл. такива тип Chromebook, както и доставка и инсталиране на минимум 50 броя лицензи за управление на
Chromebook
Съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП (част IV, буква В) чрез посочване на доставките,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, вкл. на стойностите, датите и получателите,
и документите, които доказват извършената услуга.
Доказване: Съответствието с поставеното изискване се доказва преди сключване на договор с представянето на
документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документите, доказващи извършената услуга, издадени от
получателя на услугата или от друг компетентен орган.
2. Участникът трябва да разполага с внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или
еквивалент с обхват, който включва търговия с техника, софтуерни лицензи, друго оборудване и принадлежности
за образователни нужди, доставка, гаранционна поддръжка и сервиз на компютърно оборудване и софтуер или
еквивалентен обхват.
Сертификатът трябва да е валиден, издаден 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.
Изискуемата информация се посочва Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, като се посочва информация за сертификата (№,
срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация). Ако съответният документ е на разположение
в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа.
Документ за доказване: Копие на валиден сертификат ISO 9001:2015 или еквивалентни издаден от акредитирани
лица за контрол на качеството удостоверяващ съответствието със съответните стандарти.
3.Участникът трябва да разполага с технически лица по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, които отговарят за изпълнението
на поръчката.
● Минимално ниво: Участникът трябва да разполага с минимум двама сертифицирани експерта по внедряване на
Chrome и/или Google и/или G suite/Workspace в образованието или с еквивалентен сертификат;
На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел В, поле „Образователна и
професионална квалификация“ от ЕЕДОП информация относно лицата, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката, с която да удостовери съответствие с минимално поставените изисквания, а именно:
- име и фамилия на лицето и функция, която ще изпълнява при реализиране предмета на обществената поръчка;

- описание на приключилия/те договор/и, включващ/и доставка на технологично оборудване;

За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (чл. 64,
ал. 1, т. 3 от ЗОП).

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до годността
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, регламентирани с разпоредбата на чл. 60 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите



Дата
31-май-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
4

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
01-юни-2021

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за
обществена поръчка, без включен ДДС.

Възложител

Име и фамилия:

Любомир Димитров

Длъжност:

Директор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Неделино, община Неделино


	

