140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ” – ГР. СОФИЯ, РОЙОН ВРЪБНИЦА

З А П О В Е Д № 442
София 02.01.2013 год.
На основание чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП , в изпълнение на
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Информационни и комуникационни технологии в училище“,
утвърдена със Заповед № 9105-334/23.11.2012год. на Министъра на образованието, младежта и науката.
НАРЕЖДАМ
Да се извърши избор на изпълнител на обществена поръчка по процедура за доставка на 30 броя
терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров“ с инсталация и настройка на мрежовите
решения, наличие на софтуер за централизирано управление и обучение на учителите, отговорни за
компютърните кабинети.
Изорът да се извърши при следните изисквания и условия:
1. Изисквания към предмета на поръчката:
1.1. Вид и количество: съгласно указани в офертата с технически изисквания
2.Показатели за избор и методика за оценка: «ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ», оценено при следните критерии:
 предложена цена (Кц) до 60%
 график (срок и начин) на доставка (Кс) до 20%
 качество на предложения продукт (Кк) до 20%
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) масимум 100 точки.
Комплексана оценка за всяко прадложение «К» представлява сбор от получените оценки на
предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в
комплексното оценяване и се изчислява по формулата:
К = Кц + Кс + Кк
2.1. По показател Кц:
Максималният брой точки по този показател е 60.
Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:
Кц = С min х 60
С
Където:
«С min” е най – ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на поръчката”
«С» е общата цена на участника
Общата цена се калкулира от комисията.
2.2. По показател Кс
Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната формула:
Кс= С х 20
Сn
Където:
Кс – броят на точките критерия,
С – най-краткият срок на доставката
Сn – предложението на кандидата за срока на доставка
Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни дни,

същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата
посочена по-горе.
При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на оферирания срок с
обосновката от техническата оферта.
2.3.По показател Kк:
Максималният брой точки по този показател е 20
Кк-документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение, декларации
за произход, еко етикети и др. Наличие на такъв носи 5 т., а липсата му – 0 т. и това важи за всички
обособени позиции.
Максималния брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените документи за всички
продукти, които се предлагат.
За останалите оферти броя на точките се редуцира пропроцианално.
3. Срок за подаване на оферти:18.01.2013 год. 16,30 часа
4. Приемането и регистрирането на оферти да се извършва в деловодството / технически секретар/
във входящ регистър на получените оферти.
5. Други изисквания:
- Срок за изпълнение на поръчката – до 5 (пет) дни от дата на Заявката от страна на възложителя;
- Място на изпълнение на поръчката: 140 СОУ «Иван Богоров», гр. София, ж.к. Обеля-2;
- Срок на валидноост на офертите – не по-малък от 20 (двадесет) календарни дни.
6. Подадените оферти, ще бъдат разгледани на 21.01.2013г. от 14,00ч. от комисия, назначена със
заповед в деня на разглеждането.
ОДОБРЯВАМ:
Документи за участие:
Оферта с приложени следните документи:

1. Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в
Търговския регистър.

2. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника.
3. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят
на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.

4. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC
(RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star
или еквивалент.

5. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да предлага негови
продукти.

6. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип, включващ в себе си: име на
организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт, както и евентуални референции.

7. Декларация по образец.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Валентина Георгиева Димиева - ПД УД

