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: 3СВ – 9016/18.11.2019 г.
Възложител: Сухопътни войски – военно формирование 22450
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 02953
Адрес: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Валери Василев
Телефон: 02 9223408
E-mail: dop_sv@abv.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
геопространствена информация”
Кратко описание:

на

работна

станция

за

обработка

на

Доставка на три броя работна станция за обработка на геопространствена информация,
състояща се от:
- Настолна графична станция за обработка, анализ и съхраняване на
геопространствена информация и данни;
- Мобилна графична станция за обработка, анализ и съхраняване на
геопространствена информация и данни;
- Широкоформатен плотер за цветно изчертаване А0;
- Широкоформатен скенер за цветно сканиране А0;
- Устройство за непрекъснато захранване UPS,
съгласно Техническа спецификация № ТС А 76.2772.17 и условията в настоящата
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документация.
Място на извършване:
Място на доставка във военно формирование 28610 – София.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 833,33 лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата ако:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 –260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.
352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в
друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може
да бъде отстранен;
2. Други основания за отстраняване от участие.
Освен на основанията посочени в т.1, Възложителят ще отстрани от обществената
поръчка и участник за който е налице някое от следните обстоятелства:
2.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП във връзка с
чл. 101, ал.11 и чл. 107, т.4 от ЗОП.
2.2. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
/ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/.
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2.3. На основани чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
2.4. На основание чл. 327б от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република
България.
2.5. При наличие на някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.
Изискванията към личното състояние от настоящите указания се отнасят и за
подизпълнителите и третите лица чийто капацитет ще се ползва от участника, както и за
членовете на обединението, когато участника е обединение от физически и/или
юридически лица.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Икономическо и финансово състояние:
Технически и професионални способности:
В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, участникът трябва да е изпълнил
дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3
(три) години, от датата на подаване на офертата.
Изисквано минимално ниво:
Минимално изискване е участникът да е изпълнил не по-малко от една доставка с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, от
датата на подаване на офертата.
Съответствието с поставеното изискване се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП,
със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи
/обявления за приключване на договори, удостоверения за добро изпълнение, референции и
др./, които доказват извършените доставки. Документите следва да съдържат информация
за предмета, стойностите, датите и получателите на извършената доставка.
В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, се
описва само тази част от доставките и съответната стойност, които участникът сам е
изпълнил.
Забележка:
- Под „изпълнена“ следва да се разбира такава доставка, чието изпълнение е
приключило преди датата на подаване на офертата.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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
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[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 28.11.2019 г.

Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: 27.12.2019 г.

Час: 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 29.11.2019 г.

Час: 11:00

Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
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):
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в
поръчката да присъстват на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва до
12:00 часа на 28.11.2019 г. да представите на факс 02 9223413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg,
следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН,
длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка.
Дата на настоящата обява: 18.11.2019 г.
Възложител:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

Подпис (не се чете) МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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