ПРОЕКТ №BG051PO001-3.1.07-0057

„ Създаване и апробиране на нова специализация
„Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов
български университет“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Нов български университет
ПМС 118/20.05.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 24/09.02.2015 г.
Наименование: Избор на изпълнител за „Доставка на техника и оборудване по проект
„Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма
„Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Нов български университет
Пълен адрес: ул. „Монтевидео“ 21
Град: София
Пощенски код: 1618
Лице за контакт: Николай Капев
Телефон: 02 8110234
Моб. телефон: 0898416802
Електронна поща: nkapev@nbu.bg
Интернет адрес: www.nbu.bg
Допълнителна информация може да бъде получена на:
 Съгласно І.1)

х

Съгласно Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
могат да бъдат получени на:
x Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
Офертите трябва да бъдат изпратени на:
x Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
жество
Х друго: Висше училище
__________________________________
отдих и култура
социална закрила
Х образование
моля, уточнете):
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(а) Строителство

(б) Доставки
X
(в) Услуги
Покупка
Х
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от изброените
Други (моля, пояснете)
Място на изпълнение на доставка
гр. София - 1618, ул. „Монтевидео“
21, НБУ, Корпус II, офис 508
СРV код 30213100-6 Преносими
компютри (от 3 до 5 кг)
СРV код 38550000-5
Измервателни уреди

код NUTS: BG411
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на техника и оборудване по проект
„Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“ Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, с 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на компютри и хардуер“, включва:
1. Преносим компютър - 2 броя
Обособена позиция 2: „Доставка на оборудване – термографска камера“, включва:
1. Термографска камера - 1 брой

ІІ.1.3) Обособени позиции: да Х
не
ІІ.1.3.1 Ако да, офертите трябва да бъдат подадени:
само за една обособена за една или повече обособени за всички обособени позиции
позиция 
позиции 

ІІ.1.3.2 Ще бъдат приемани варианти:
Да 
Не 
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем:
Обособена позиция 1: „Доставка на компютри и хардуер“, включва:
1. Преносим компютър-2 броя
Обособена позиция 2: „Доставка на оборудване – термографска камера“, включва:
1. Термографска камера - 1 брой

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 8572.67 лв. без ДДС, от която:
За обособена позиция № 1 – 4672.67 лв без ДДС
За обособена позиция № 2 – 3900.00 лв без ДДС
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ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение:
За обособена позиция № 1: един месец от сключването на договора
За обособена позиция № 2: един месец от сключването на договора
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции
1.1.а Гаранция за участие: НЕ Е ПРИЛОЖИМО
1.1.б. Гаранция за добро изпълнение, в размер на 3% от стойността на договора,
представена при подписване на договора
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат: 100% в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от
извършване на доставката, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на
оригинална фактура. Заплащането ще се извърши в български лева по банков път на
посочена от изпълнителя банкова сметка.
Във фактурата задължително се отбелязва видът, количеството и датата на извършване на
услугата, както и текстът:
„Платено по договор № BG051PO001-3.1.07.-0057“
Предлаганата от кандидата ценова оферта се определя като окончателна цена в лева без
включен ДДС и включва всички разходи за организиране и изпълнение на доставката.
Цената трябва да бъде твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в
документацията за участие.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да х не 
Доставката трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него,
както и на действащите нормативни актове и правна уредба в Р. България.
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ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Декларация по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 от Постановление № 118/20.05.2014 г. на
Министерския съвет
2. Други документи:
а) Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а
когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Чуждестранните юридически
лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата,
в която са установени, в официален превод. Когато участникът е обединение на физически
и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се
представя документ за учредяване на обединението, от който следва да е видно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по процедурата и
представляващия го.
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал. 6 ПМС
118/2014 г.):
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския
закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на
бенефициента.
ІІІ.2.3) Икономическо и финансово състояние (по чл. 14, ал. 2, т. 3 ПМС 118/2014)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания:
По Обособена позиция 1:
1. Декларация за общия оборот за
последните 3 приключили финансови
години – 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост
от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.

По Обособена позиция 1:
1. Кандидатът да има общ оборот за
последните 3 приключили финансови години
– 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост от датата,
на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малък от 10000 лв.

2. Декларация за оборота на стоките, сходни
с предмета на процедурата за последните 3
приключили финансови години – 2012, 2013
и 2014 г., в зависимост от датата, на която

2. Кандидатът да има оборот на стоките,
сходни с предмета на процедурата за
последните 3 приключили финансови години
– 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост от датата,
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кандидатът е учреден или е започнал на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
дейността си, не по-малък от 10000 лв.
По Обособена позиция 2:
1. Декларация за общия оборот за
последните 3 приключили финансови
години – 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост
от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.

По Обособена позиция 2:
1. Кандидатът да има общ оборот за
последните 3 приключили финансови години
– 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост от датата,
на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малък от 10000 лв.

2. Декларация за оборота на стоките, сходни 2. Кандидатът да има оборот на стоките,
с предмета на процедурата за последните 3 сходни с предмета на процедурата за
приключили финансови години – 2012, 2013 последните 3 приключили финансови години
и 2014 г., в зависимост от датата, на която – 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост от датата,
кандидатът е учреден или е започнал на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
дейността си, не по-малък от 10000 лв.
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4 ПМС 118/2014)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания:
Списък с основните договори за доставки Кандидатът да е изпълнил поне 2 договора за
със сходен предмет, характер и сложност с доставки със сходен предмет, характер и
доставката - предмет на процедурата (поне сложност
с
доставката,
предмет
на
2 договора), изпълнени през последните 3 процедурата през последните 3 години – 2012,
години – 2012, 2013, 2014 г., в зависимост 2013, 2014 г., в зависимост от датата, на която
от датата, на която кандидатът е учреден кандидатът е учреден или е започнал
или е започнал дейността си, придружени с дейността си, придружени с референции
референции
(препоръки)
за
добро (препоръки) за добро изпълнение.
изпълнение.
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Най-ниска цена
или
Икономически най-изгодна оферта
Х показатели, посочени в документацията

Х

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 25.02.2015
Час: 17.00
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България
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2. www.nbu.bg
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите до 30 дни от крайния срок за получаване на оферти
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта по чл. 14, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 15;
2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 ПМС № 118/20.05.2014 г.;
3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т. ІІІ.2.3.)
а) Декларация за общия оборот за последните 3 приключили финансови години –
2012, 2013 и 2014 г., в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
б) Декларация за оборота на стоките, сходни с предмета на процедурата за последните
3 приключили финансови години – 2012, 2013 и 2014 г., в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по
т. ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т. ІІІ.2.4.):
а) Списък с основните договори за доставки със сходен предмет, характер и сложност
с доставката - предмет на процедурата (поне 2 договора), изпълнени през последните 3
години – 2012, 2013, 2014 г., в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си, придружени с референции (препоръки) за добро изпълнение.
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
6. Декларация за приемане на условията по договора
7. Други изискуеми от кандидата документи:
а) Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а
когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Чуждестранните юридически
лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата,
в която са установени, в официален превод. Когато участникът е обединение на физически
и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се
представя документ за учредяване на обединението, от който следва да е видно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по процедурата и
представляващия го.
РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
Образец на оферта;
2.
Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 6
ПМС № 118/20.05.2014 г.;
6

ПРОЕКТ №BG051PO001-3.1.07-0057

„ Създаване и апробиране на нова специализация
„Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов
български университет“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Нов български университет
ПМС 118/20.05.2014

3.
4.
5.
6.

Изисквания към офертите ;
Техническо задание;
Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
Проект на договор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: Нов български университет
Адрес: ул. „Монтевидео“ 21, корпус II, офис 508
Град София
Пощенски код: Държава: Република България
1618
За контакти:
Телефон: 0888452688
Лице за контакт: Георги Георгиев
Електронна поща: gngeorgiev@nbu.bg
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование: Нов български университет
Адрес: ул. „Монтевидео“ 21, корпус I, офис 204
Град София
Пощенски код: Държава: Република България
1618
За контакти:
Лице за контакт: Николай Капев
Телефон: 02 8110 234
Електронна поща: nkapev@nbu.bg
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.
Официално наименование: Нов български университет
Адрес: ул. „Монтевидео“ 21, корпус I, офис 204
Град София
Пощенски код: Държава: Република България
1618
За контакти:
Лице за контакт: Николай Капев
Телефон: 02 8110 234
Електронна поща: nkapev@nbu.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № 1
Наименование: Доставка на компютри и хардуер
1) Кратко описание: Доставка на компютри и хардуер
2) Количество или обем:
№ по
Вид/описание на разхода за
ред
осигуряване на публичност
1
Преносим компютър

Единица мярка

Брой единици

Бр.

2

Прогнозна стойност без ДДС: 4672.67 лева
Обособена позиция № 2
Наименование: Доставка на оборудване – термографска
камера
1) Кратко описание: Доставка на оборудване – термографска камера
2) Количество или обем:
№ по
Вид/описание на разхода за
ред
осигуряване на публичност
1
Термографска камера

Единица мярка

Брой единици

Бр.

1

Прогнозна стойност без ДДС: 3900.00 лева
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