АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [СОО-2017-1/21.08.2017г. , изх. № 3423/21.08.2017 г, публикувана под №
9097491 в Портала на обществените поръчки на АОП ]

Възложител: [Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и
транспорт (ПГМЕТТ) „Христо Ботев“ - Шумен]
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02565 ]
Адрес: [гр. Шумен, бул. „Симеон |Велики“, №51]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Галина Младенова - директор на
ПГМЕТТ „Христо Ботев“ -Шумен; инж. Христо Ковачев - координатор на проекта]
Телефон: [054/869 995]
E-mail: [pgmet@icon.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Доставка на оборудване за две лаборатории на ПГМЕТТ“Христо
Ботев“-Шумен, а именно:
1.
Оборудване за Лаборатория за автоматизирано интерактивно практическо обучение
по мехатронни системи за управление на процеси - 4 броя стендове, с технически
характеристики, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката;
2.
Оборудване за Лаборатория с тренажор за практическо обучение по управление на
автомобил и БДП - 1 бр. 3D компютърен тренажор, с технически характеристики, подробно
описани в Техническата спецификация на поръчката.]
Кратко описание: [Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Проект:
„Автоматизирана интерактивна образователна среда за практическо обучение по мехатронни
системи за управление на процеси с използване на компютърни симулатори и тренажор“ на
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА на МОН за 2017г. „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”.
Доставката и монтажа на оборудването в посочените лаборатории има за цел
модернизиране на учебната среда в съответствие с новите тенденции за обучение, което ще
допринесе за повишаване мотивацията на учениците да се включват активно в провеждания
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обучителен процес чрез използване на компютърни симулатори и тренажор в съответствие с
критериите и изискванията на признатите международни сертифициращи организации NATEF и
ASE.
Закупуването на ново съвременно оборудване за нуждите на обучителния процес ще
предостави възможност на учениците да придобият практически знания и умения, необходими
при бъдещата им реализация в реална работна среда.
Оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка ще осигури качествено обучение по
теория и практика на учениците от специалностите: „Автомобилна мехатроника“,
„Автотранспортна техника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника”]
Място на извършване: [гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ №51, ПГМЕТТ „Христо Ботев“,
Учебни лаборатории]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [41974.00 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [........]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [Участниците следва да докажат отсъствието на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани оферта на участник, по отношение на когото са налице
цитираните по-горе обстоятелства.
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП не се прилагат, когато размерът
на неплатените данъци и социално-осигурителни вноски е не повече от едно на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключила финансова година.
Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях
лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [....... ]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не определя минимални изисквания за
финансово-икономически възможности.]
Технически и професионални способности: [Участниците да имат опит в изпълнението на
доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през
последните три години - 2014, 2015 и 2016г., включително до датата на подаване на офертата.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [....... ]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [29/08/2017]

Час: (чч:мм) [16:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [29/10/2017]

Час: (чч:мм) [16:30]

Дата и час на отваряне на офертите:

Час: (чч:мм) [14:30]

Дата: (дд/мм/гггг) [30/08/2017 ]
Място на отваряне на офертите: [Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ №51, канцелария на
ПГМЕТТ “Христо Ботев“.
На отварянето и оповестяването на ценовите предложения могат да присъстват лицата по
чл. 97, ал.3 от ППЗОП]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация (когато е приложимо):
[1.Условия за участие в процедурата
1.1.Участник при възлагането на настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, имащо право да изпълнява доставката на поръчката съгласно законодателството на
държавата, в която е то е установено. (чл.10, ал.1 от ЗОП).
1.2.Подаването на оферта задължава участниците да приемат всички изисквания и условия на
възложителя при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на
предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участника ще доведе до отстраняването му.
1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Свързани лица не могат да бъдат
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самостоятелни участници при възлагането на настоящата обществена поръчка.
2.Подизпълнители
2.1. Когато участник е посочил в офертата си, че при изпълнението на обществената поръчка
един или повече подизпълнители, той трябва да посочи вида на работите, които ще изпълняват и
и дела на тяхното участие.
2.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор на Възложителя съобразно
вида на работите, които ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване.
2.3.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да подава самостоятелна оферта.
3. Трети лица
Участниците във възлагането на обществената поръчка могат да се позоват на капацитета на
трети лица при нейното изпълнение независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите за подбор, техническите способности и професионалната компетентност. Когато
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже че ще разполага с
техните ресурси, като представи доказателства за поетите ангажименти от третите лица.
4. Обединение
4.1.В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за обединение за
изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на подписите, който
съдържа клаузи че:
-всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно по закон за
изпълнението на договора;
- всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява и
представлява същото;
- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на договора;
-не допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата;
4.2.В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена
поръчка, следва да бъде представен анекс към първоначално сключения договор, който да
съответства на изискванията на възложителя.
4.3.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
5.Подготовка и подаване на оферта
5.1.Съдържанието на офертата се подрежда и запечатва в непрозрачна опаковка (плик) с
ненарушена цялост;
5.2.Офертата се подава лично от участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по
пощата. Върху опаковката се посочва предмета на обществената поръчка, наименование на
участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност факс или
електронен адрес;
5.3.Офертите се подават (получават) в канцеларията на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ на адрес: гр.
Шумен, бул. „Велики Преслав“ №51, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч.
до датата, посочена в обявата на поръчката, определена за краен срок за получаване на оферти.
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на посоченото място и в срок;
5.4.При приемане на офертата, върху опаковката се отбелязва поредния номер, датата и часа на
получаването, като посочените данни се записват във входящия регистър, за което на
приносителя се издава документ;
5.5.Възложителят не приема и връща незабавно на участниците оферти, които са представени
след изтичане на крайния срок, или са в незапечатана или са в опаковка с нарушена цялост;
5.6. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни
или оттегли офертата си. Допълването или промяната се подава по начин, като върху опаковката
се изписва „Допълнение/промяна на оферта с вх. №
“;
5.7.В приложените документи към офертата не се допускат изтривания или корекции, освен ако
са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат;
5.8.Представените в офертата копия на документи трябва да са заверени с гриф „Вярно с
оригинала“, подпис и печат на участника;
5.9. Всички документи в офертата и приложенията към нея се представят на български език;
5.10.Приложените в офертата документи на чужд език се представят и в превод на български
език;
5.11. Документите в офертата се подписват само от лица с представителни функции или
упълномощени за това лица с представяне на пълномощно в оригинал или негов препис с
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'оригинални нотариална заверка.
»'

6. Отваряне на офертите:
6.1 .Ако са постъпи по малко от три оферти след изтичане на първоначално определения срок за
получаването им, Възложителят ще го удължи с най-малко три дни. След изтичане на
удължения срок, Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценяване на получените
оферти, независимо от техния брой.
6.2.Получените оферти се предават с протокол на председателя на комисията, определена за
разглеждане и оценяване на офертите.
6.3.Комисията отваря офертите по реда натяхното постъпване и обявява ценовите предложения.
При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.
6.4.Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след кОето в един и
същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
7. Допълнителна информация
7.1 .Участниците получават неограничен, безплатен достъп до всички документи за информация
и образци на документи за подготовка на офертите си за участието им при възлагането на
обществената поръчка, публикувани в „Профила на купувача“ на интернет страницата на
Възложителя http://panett.slHimeii.icon.bg/.
7.2.При писмено искане, направено до три. дни преди изтичането на срока за получаване на
оферти, Възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува в „Профила на
купувача“ писмени равяснения по условията на обществената поръчка.]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/^ггг) [21 /08/2017]

