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: Изх.№ 659/18.09.2018 г.

Възложител: Върховен административен съд
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00048
Адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 18
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Красимира Георгиева- експерт обществени
поръчки
Телефон: 02/9404387
E-mail: K.Georgieva@sac.justice.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 компютърна и периферна техника за нуждите на
Върховния административен съд и гаранционна поддръжка.
Кратко описание: Доставка чрез покупка на 20 бр. принтери,12 бр. скенери, 1 бр. сървър и 2 бр.
токозахранващи устройства за нуждите на ВАС и гаранционна поддръжка на доставената
техника
Място на извършване:гр. София,бул. „Александър Стамболийски“ № 18, административна
сграда на Върховния административен съд
Обща прогнозна стойност на поръчката : 57 450 лева. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
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Наименование:„Доставка на принтери и скенери за нуждите на ВАС“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 41 950 лева без ДДС

Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: „Доставка на сървър и токозахранващи устройства за нуждите на ВАС“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 15 550 лева 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:
1.В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има
право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено.

2. Не може да участва в обществената поръчка и възложителят ще отстранява от
участие участник, когато:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна;
2.3. 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 участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е
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допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. 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;
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
3. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата
обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което
участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник,
не може да подава самостоятелно оферта.
4. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата
обществена поръчка.
*„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
6. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, за които е
приложима забраната по 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
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка участник, за
който е налице някое от горепосочените обстоятелства по т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6, а в
случаите на т. 6. – и ако за лицето не са приложими изключенията съгласно чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо
лице, т. 6. се прилага за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.
7. Не се допуска до участие в настоящата поръчка участник, който не отговаря на
законовите изисквания.
Oсвен на основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП (т. 2) и посочените от
възложителя по-горе други основания, възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка и:
7.1. участник, който не изпълни някое от условията на възложителя,посочени в
обявата, Техническата спецификация и документацията на поръчката;
7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното
и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в
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приложение № 10 от ЗОП;
7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
7.4. участници, които са свързани лица.
Всеки участник трябва да представи в опаковката с офертата
декларация за липсата на горепосочените обстоятелства (по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и
т. 7 от ЗОП).
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва липсата на
основанията за отстраняване от обществената поръчка, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
обществената поръчка и доказване съответствието си със заложените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [няма……]
Икономическо и финансово състояние: […няма…]
Технически и професионални способности:

1.
Участникът да има изпълнени дейност /и с еднакъв или сходен предмет на
поръчката с предишни възложители или постоянни партньори, които са еднакви
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата- валидно за
двете обособени позиции. Обстоятелството се доказва със Списък на доставките,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по
обособената позиция, за която участва, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършените доставки.
*
Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата
на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
Под „еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка“ се разбират
доставки на :
*
за обособена позиция № 1-дейности по
доставка,
инсталиране
и
гаранционна поддръжка на офис техника- принтери, скенери ;
*

за обособена позиция № 2 - дейности по доставка, инсталиране и гаранционна
поддръжка на сървъри;
Минимално изискване: Участникът да е изпълнил поне една дейност/и с
индентичен или сходен предмет и да представи доказателство за
извършенате/та дейност/и.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците
декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с
минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или
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сходни с предмета на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на
описание на доставките, стойностите, датите и получателите в заявлението за
участие.
2.Участникът да представи документ за оторизация /писмо , договор, сертификат
иди друг документ/ за разпространение и продажба на оферираната техника,
издадена от производителя или от ексклузивен/официален представител на
производителя за България.- валидно за двете обособени позиции.
3.Предлаганото оборудване следва да бъде произведено съгласно прилагането на
стандарта за качество БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с
предмета на поръчката. Обстоятелството се доказва със заверени копия на валидни
сертификати на производителя , издадени от акредитирани лица за сертификация
на системи за управление на качеството по стандарта EN ISO 180 9001:2008 или
еквивалентен – валидно за двете обособени позиции.
4.Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново,
неупотребявано и в актуалната производствена листа на производителя за
2018/2019 година- валидно за двете обособени позиции.
5.Участникът да декларира възможност за гаранционно, сервизно и
извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал за техническото
оборудване- валидно за двете обособени позиции.
5.1. Участникът да декларира, че ще осигури гаранционна поддръжка на
доставеното оборудване за срок не по-малък от изисквания по техническата
спецификация- валидно за двете обособени позиции.
5.2. Участникът следва да разполага с център за техническа поддръжка
/сервизна база/, на територията на град София, работещ 24 часа в денонощието, 7
дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за проследяване на
проблеми (trouble ticket) с ясна схема на реакция и своевременно отстраняване на
възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 4 канала за
заявяване на проблеми (съпортен телефон, мейл, факс, онлайн регистрация на
проблеми). Участникът трябва да представи документ, детайлно описващ
предлаганата от него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и
варианти за ескалирането им- валидно за двете обособени позиции.
6.Участникът в процедурата следва да прилага система за контрол на качеството,
сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със
стандарта БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен с обхват в областта на
информационните технологии.- валидно за двете обособени позиции.
Обстоятелството се доказва със заверени копия на сертификати.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция “Българска служба за акредитация“ или друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната
среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е няма
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В
тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки
са еквивалентни на изискваните.
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Участниците в настоящата обществена поръчка могат да се позоват на
капацитета на трети лица, при условията на чл.65 от ЗОП. Третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът
се позовава на техния капацитет.
При участие на подизпълнители в обществената поръчка, същите следва да
отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела им в поръчката.
Важно!В случай, че участникът ще ползва подизпълнител или се позове на
капацитета на трети лица, същите следва да попълнят Заявление за участие –
образец- приложение към обявата (в относимите части), което се прилага към
офертата за участие.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[х] 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
[х] 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: [ ]

Всички предложени цени следва да се посочат в лева без включен ДДС и с
включен ДДС. Цените се оферират с точност до втория знак след десетичната
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запетая.
При несъответствие между сумата, изписана с цифри, и тази, изписана с думи,
за релевантна се приема сумата, изписана с думи.
В случай, че има допусната грешка при изчисляване на цената с ДДС, за
меродавна се приема цената без ДДС.
При допуснато несъответствие между предложените стойности без
ДДС и посочената обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС,
участникът се отстранява от участие.
При оценка на офертите Възложителят ще взема предвид и ще оценява
общата стойност за изпълнение без ДДС.
При извършване на аритметични изчисления всички получени
резултати ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Срок за получаване на офертите:
Дата: 03.10.2018 г.
Час: 15:00часа
Срок на валидност на офертите:
Дата: Най- малко 60 дни от датата на подаване на офертата.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 04.10.2018г.
Час: 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: В сградата на ВАС, гр. София,бул. „ Александър
Стамболийски“ № 18,съдебна зала №3, трети етаж.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
обществената поръчка или техни упълномощени представители. Присъстващите лица се
легитимират с лична карта и представят пълномощно в случай,че са упълномощени
представители на участниците.
Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа,в срока ,посочен от
възложителя по-горе на адрес гр. София 1301,бул.“Александър Стамболийски“ № 18,
„Регистратура“-стая 1а, партер.

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): [……]

Гаранция за изпълнение на договора
1. Гаранцията за изпълнение на договора представлява 4 % (четири на сто) от
общата цена на договора без ДДС по съответната позиция , представена от
определения изпълнител в момента на неговото сключване. Гаранцията за
изпълнение в размер 3 % (три на сто) обезпечава изпълнението на доставката, а в
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размер 1 % (едно на сто) - обезпечава гаранционното сервизно обслужване.
2. Срокът на валидност на гаранцията за обезпечаване на изпълнението на
договора е до изтичане на последния гаранционен срок.
3. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
3.1. парична сума;
3.2. банкова гаранция;
3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя.
4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и
Изпълнителя..
7. При представяне на гаранцията под формата на парична сума, тя се внася по
банков път, на името на ВАС:
Банка : Инвестбанк АД,
Банкова сметка: IBAN BG 54 IORT 8094 3300 3005 00
BIC: В1С: IORTBGSF
8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено
поискване,
в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил
задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
10. В Застраховката, която обезпечава изпълнението на договора, Възложителят
следва да бъде посочен като трето ползващо се лице. Застраховката следва да
покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на
Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по
друг договор.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
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застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за
това, са за сметка на Изпълнителя.
11. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и
при условия, както следва:
 частично освобождаване в размер на 3 % (три процента) от стойността
на Договора, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на доставката на
компютърната техника и подписване на Приемо-предавателния протокол без
забележки, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са
настъпили условия за задържането им;
 окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията за
обезпечаване на изпълнението се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след
изтичане на последния гаранционен срок на компютърната техника при
условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и
сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за
задържането им.

Дата на настоящата обява
Дата: 18.09.2018г.

Възложител

/–п– /

Трите имена: Георги Златев Чолаков
Длъжност: Председател на Върховния административен съд
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