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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София , ул . " Леге " 4
e-mai1: аор@aop.bg

ГІ

интернет адрес : http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по ч.л . 20, ал . 3 от ЗОП
Номер на обявата : [1/02.11.2016 г.]

Възложител : ДГ Ns99 " Брезичка "
Поделение (когато е приложимо): [......]
Партида в регистъра на обществените поръчкн : 5389
Адрес : гр . София, район " Красно село ", ул . " Битоля " Ns 27
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Иванка Харбалиева; Ралица Бръдянова
телефон :028590112 ; 0888820510

E-mai1: brezichka99@abv.bg
Достъпът до документацнята за поръчката е ограничен : [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от :

[х] Горепосоченото/ите място/местаза контакт
[] Друг адрес : (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път : [] Да [х] He

Обект на поръчката :
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката : Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на
четири групи — разширение на ДГ Ns 99 в упи II — за ОДЗ , квартал 43, местност „Бул . България "
по плана на гр . София , с адм . адрес гр . София , район " Красно село ", ул . " Битоля " Ns 27
Кратко олисание : достаsка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на — разширение на

ДГ Ns 99
Място на извършване : ДГ Ns 99, ул . „ Битоля " No 27
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., безДДС): 4999,20

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция : [ ]
Наименование : [......]

Прогнозна стойност (влв., безДДС): [ ]

Забележка: Използвайте mosu раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия , на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
В т . Ч .:

Изисквания за личното състояние : Към офертите участниците трябва да прилагат декларации
по образец за липсата на обстоятелствата по чл . 54, an. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП .
Правоспособност за упражняване на професионална дейност : [х]
Икономическо и финансово състояние : участниците да са реализирали минимален общ
оборот, включително минимan ен оборот в сферата , попадаща в обхвата на поръчката , изчислен
на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейностга в размер на не по-малко от
5000,00 /пет хиляди/ лева без включен ДДС .
Съгласно чл . 62. ал . 1 от ЗОП - за доказване на икономическото и финансовото състояние,
кандидатите или участниците следва да представят един или няколко от следните документи, във '
връзка с поставените изисквания :
годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква ;
- справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Технически и професионални способности :
1. Участниците да са изпълнили най- малко три дейности (три договора) с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години , считано от
датата, на подаване на офертата .
2. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008 или еквивалентен , с предметен обхват в областга на настоящата поръчка .
Участниците
следва да представят информация за средносписъчния годишен брой на
3.
персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години . Като
същия следва да има назначени работници/служители no трудови правоотношения не помалко от 10 /десет/ човека за всяка година от последните три години , считано от датата,
на подаване на офертата .
Съгласно чл . 64. ал . 1 от ЗОП - За доказване на техническите и професионалните способности на

кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и
доказателства, във връзка с поставените изисквания :
-

По т.1 участниците следва да представят списък на доставките, които са идентични или

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите , датите и
получателите , заедно с доказателство за извършената доставка . (договори , референции)
-

По т.2 участниците следва да представят заверено копие от сертификат за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен , с предметен обхват в областга
на настоящата поръчка .

-

По т.3 участниците следва да представят декларация за средносписъчния годишен брой

на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години ,
считано от датата , на подаване на офертата .
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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 :
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най- ниска цена
Показатели за оценка : (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име : - Техническа оценка (ТО)

Тежест : 60 т.

Име : - Финансова оценка (ФО)
Тежест : 40 т.
При оценка на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая
двете оценки се обединяват - КО = ТО + ФО
Техническа оценка (ТО)- коефицент на тежест на техническата оценка - 60 т .
Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на Комисията, в съответствие
с настоящата методика за оценка, на база представените от участника в Плик Ns 2 Предложение
за изпълнение на поръчката" документи , свързани с изпълнението на поръчката, съгласно
следните критерии :
1. Визуanизация на предложения проект - 20 т. ( А 1)
2. Оценка на проектното предложение - 20 т . ( А2)
3. Срок за изпълнение на обществената поръчка - 20 т. ( А3)
Техническата оценка на офертата на участника представлява сбор от получените точки по
посочените три критерия - ТО = А 1+ А2 + А 3
Визуализацията на предложения проект (А 1) ще бъде оценявана при съблюдаване на

следните изисквания :
- 20 т. - в случай, че участникът е представил визуализирана идеята си чрез оразмерени
чертежи и 3D визуализация на елементите, описани в техническата спецификация цветна разпечатка, А4, както и функционалност и безопасност на същите .
- 10 т. в случай, че участникът е представил визуализирана идеята си в оразмерен чертеж
без визуализация .
- 5 т. - в случай, че участникът е представил визуanизирана идеята си в снимков материan;
Оценка на проектното предложение (А2)
Всеки член на Комисията ще оценява дидактическия шкаф u детския кът с оценки от 1 до 10 по
десетобanната система . Оценките се сумират и сбора от тях се дели на броя на членовете на
комисията . Средно-аритмечната стойност определя мястото на класация на участника в
низходящ ред . Участникът получил най- висока оценка от членовете на комисията получава 20 т.,
а всеки следващ участник, с по- ниска оценка присъдена от комисията, получава точки no
оценявания критерий със стъпка 4 т. надолу .
Всички кандидати след 5-то място получават - 1 т.
При равна оценка присъдена от комисията се получава равен брой точки .
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Срока за изпълнение на обществената поръчка (АЗ ) ще бъде оценяван , както следва : Оценката по
посочения критерий се извършва като на най-краткият предложен срок се дават — 20 т., а на
всяка следваща по формулата :

АЗ = АЗ min х 20
АЗ k
Където :
АЗ ,,,;,, — най-краткият предложен срок
АЗ К — предложен срок на съответен кандидат
АЗ — точки получени от всеки кандидат
Като предложения срок от всеки кандидат, не следва да бъде по- кратък от 18 /осемнадесет/
календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Финансовата оценка (ФО) се състой от следните показатели с тежест, както следва :
1. Обща стойност на ценовото предложение — 40т.
Оценката по посочения критерий се извършва като на най- ниската обща стойност от ценовите
предложения се дават 40 т ., а на всяка следваща по формулата:

ЦіТІміn х 4О
ЦК
Където :
Цт iп — е най-ниската обща стойност;
Цk - е оферираната от кандидата обща стойност и
Цi — са точките, получени от конкретния кандидат
Срок за получаване на офертите :
Дата:14.11.2016 г .

Час : 17:00

Срок на валидност на офертите :
Дата : 31.12.2016 г.

Час : 17:00

Дата и час на отваряне на офертите :
Дата : 16.11.2016 г . от 13: З 0 часа
Място на отваряне на офертите : гр. София , район " Красно cenot, yn. " Битоля " Ns 27, зала
Малък салон

Информация относно средства от Европейскня съюз :
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми : [] Да [х] Не

Друга информация (когато е приложимо): [......]
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Дата на настоящата
Пата: 02.11.2016 г.

Възложител
Трите имена : (Подпис и пе ,

=

s
ва

~~ арбалиева]

Длъжност : Директор на ДГ 1~ g ~ '&резйч " ~р
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