ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
Провеждана в изпълнение на Заповед №16ОА841/11.04.2016г. на кмета на Община Пловдив

Изготвил:
Аделина Хасова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив
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Приложение №3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА (образец)
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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00267
Поделение: Община Пловдив
Изходящ номер: 16ПП12 от дата 11/04/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Пловдив
Адрес
пл.Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656760
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Тодор Тодоров - директор
E-mail
Факс
zop.pd@abv.bg
032 660571
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20160404YtRo3106794

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И
СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
30200000
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Дейностите, предмет на поръчката включват доставки на различни
видове компютърна техника – номенклатура от общо 26 артикула,
включваща настолни компютърни конфигурации, преносими компютри,
монитори, мишки и клавиатури, компютърни компоненти,
конфигурация са компютърен сървър и мрежово устройство за
съхранение на данни.
Номенклатурата, техническите характеристики и изисквания за
изпълнение на дейностите, предмет поръчката са представени в
техническите спецификации – Приложение № 1 към публичната
покана. Количествата за отделните артикули не могат да бъдат
предварително определени и възложителят ще заявява стока в
зависимост от конкретно възникналите нужди.
Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС като същата е
лимитна и представлява общата стойност на договора за възлагане
на обществената поръчка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65833.33 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане:
Изпълнението на предмета на поръчката следва да се реализира в
съответствие с техническите спецификации на възложителя, а
условията, при които ще се реализира предметът на поръчката,
правата и задълженията на страните, са подробно разписани в
проекта на договор – Приложение №2 към публичната покана.
Административни изисквания:
Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени
в ЗОП и предварително обявените от възложителя условия, могат да
участват в обществената поръчка.
На основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка
е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, поради което в случай, че
такива предприятия или кооперации подадат оферти за участие,
които отговарят на критериите за подбор и изискванията на
възложителя, офертите на останалите участници няма да бъдат
разглеждани и оценявани. Във връзка с чл. 16г, ал. 7 от ЗОП
всяко лице, което участва в качеството си на специализирано
предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в
офертата си номера, под който е вписан в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация
относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка
на Европейския съюз.
Лице, в качеството си на специализирано предприятие или
кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената
поръчка при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния
предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност
за самостоятелно изпълнение в този обем лицето може да ползва
подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица,
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при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания, за което се представя информация по реда
на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП.
Критерии за подбор:
Участиниците трябва да имат внедрена и действаща система за
управление на качеството, отговаряща на изискванията на
международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на
сертификацията, включващ производство и/или търговия и
асемблиране на компютърна техника.
Финансови условия:
Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив
като плащанията по договора ще се извършват от бюджета на Община
Пловдив и на съответните структурни звена, ползватели на същия.
Доставките ще се заплащат по единични цени, съгласно ценовото
предложение на изпълнителя. Сроковете за разплащане са
определени съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон като
условията са подробно описани в проекта на договор за възлагане
на поръчката.
Условия за сключване на договор и срок на изпълнение:
Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен
при условията на чл. 101е от ЗОП. Преди подписване на договор
избраният изпълнител следва да представи следните документи: 1.
Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4, освен
когато законодателството на държавата, в която е установен,
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на
възложителя; 2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.
47, ал. 5 от ЗОП; 3. Гаранция за изпълнение в размер на 5% от
стойността на договора без включен ДДС. (гаранцията за
изпълнение няма да бъде изисквана от лица, които са
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания);
Срокът за изпълнение на поръчката е определен до 12 месеца,
считано от датата на влизане в сила на договора или до изчерване
на финансовия ресурс на възложителя, което от двете събития
настъпи по-рано.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Обстоятелството „най – ниска цена” се установява по методика за
определяна на комплексна оценка на офертата, включваща 26
показателя, отчитащи предложените в документа „Ценово
предложение” единични цени за различните видове компютърна
техника. Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в
Приложение №1а към публичната покана.
Срок за получаване на офертите
Дата: 20/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:15

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва
да представи оферта със следното съдържание:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан /и
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подпечатан от представляващия участника;
2."Представяне на оферта" – по образец Приложение №3.
3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от лице по чл.
53, ал. 3 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на участника с
изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 или негов
еквивалент, с обхват на сертификацията, включващ производство
и/или търговия и асемблиране на компютърна техника.
4. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца на възложителя - Приложение №4.
5. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца на възложителя - Приложение №5.
Всички документи в офертата се представят на български език и се
подписват от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като във втория случай се прилага и
съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи,
които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а представляващо/и участника и не могат да се подпишат и
представят от пълномощник).
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в
деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА
ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика
следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната
покана в АОП, както и данни за подателя.
Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68,
ал. 3 от ЗОП, на 21.04.2016г. от 10:00 часа в административната
сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН
СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36.
Неразделна част от настоящата покана представляват:
Приложение №1 - Технически спецификации;
Приложение №1а - Методика за оценка на офертите;
Приложение №2 - Проект на договор;
Приложение №3 – Представяне на оферта (образец);
Приложение №4 – Техническо предложение (образец);
Приложение №5 – Ценово предложение (образец);

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/04/2016 дд/мм/гггг
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

ТЕ ХН И ЧЕ С К И С ПЕ ЦИФ И КА ЦИ И
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Дейностите, предмет на поръчката включват доставки на различни видове
компютърна техника – номенклатура от общо 26 артикула, включваща настолни
компютърни конфигурации, преносими компютри, монитори, мишки и клавиатури,
компютърни компоненти, конфигурация са компютърен сървър и мрежово устройство за
съхранение на данни.
2. Доставките ще бъдат периодични, след предварителни заявки от страна на
възложителя и съгласно номенклатурата, описана в Раздел ІІ от настоящите спецификации,
като същите ще се извършват до адрес на територията на община Пловдив, допълнително
указван от страна на възложителя при подаване на конкретната заявка. Количествата за
отделните артикули не могат да бъдат предварително определени и възложителят ще заявява
стока в зависимост от конкретно възникналите нужди.
3. Ползватели по договора за възлагане на поръчката ще могат да бъдат всички
структурни звена на Община Пловдив.

ІІ. НОМЕНКЛАТУРА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Общи изисквания към артикулите:
1.1. Да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа
на производителя;
1.2. Да бъдат окомплектовани с всички необходими силови, интерфейсни и други
кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната им работоспособност, както и с
необходимата техническа документация за правилната им експлоатация;
1.3. Да имат нанесена маркировка за съответствие „СЕ”;
1.4. Да бъдат с гаранция от производител, която не може да бъде по-малко от 24 месеца,
считано от издаването на гаранционната карта;
2. Номенклатура и технически характеристики:
№

Артикул

Основни технически характеристики

НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ

1

Настолен компютър 1

Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Оптично у-во:
Захранване:

Други:

2 Cores, ~2,8 GHz, 2MB Cache, 51W,1151
4 GB DDR3
500 GB HDD SATA
10/100/1000 Ethernet
DVD-RW
min. 400 W;
окомплектована с кутия и дънната платка, поддържаща
изброените компоненти; охлаждане с размери на вентилатора
(перката) - 80 мм; min. 6 x USB 2.0, 3 x USB 3.0; , 1 x PCI Express
3.0 x16 Slot , 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots , 2 x DDR3/DDR3L DIMM
Slots , Suppor ts ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC
mode1 x COM Por t Header 1 x D-Sub Port , 1 x DVI-D Port , 1XPS2
1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1
Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Оптично у-во:
Захранване:
2

Настолен компютър 2
Други:

3

Настолен компютър 3

Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Оптично у-во:
Графична карта:
Захранване:

Други:

Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Оптично у-во:
Захранване:
4

Настолен компютър 4
Други:

5

Настолен компютър 5

Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Оптично у-во:
Захранване:
Графична карта:

Други:

2 Cores, ~3.8GHz, 4МВ Cache, 51W,1151
8 GB DDR3
1 TB HDD SATA
10/100/1000 Ethernet
DVD-RW
min. 400 W
окомплектована с кутия и дънната платка, поддържаща
изброените компоненти; охлаждане с размери на вентилатора
(перката) - 80 мм; 2 x DDR3 DIMM , Support for DDR3/DDR3L
1600/1333 MHz memory modules , uppor t for ECC UDIMM
1Rx8/2Rx8 memory modules , 1 x D-Sub port , DVI , 1 x PCI
Express x16 slot , 1 x PCI Express x1 slot , 2X PCI , 4 x USB
3.0/2.0 ports, 8 x USB 2.0/1.1 ports , 1 x serial port header , 1 x
parallel por t header , 1 1 x serial port , 4 x SATA 6Gb/s connectors,
1XPS2
2 Cores, ~3.8GHz, 4МВ Cache, 51W,1151
8 GB DDR4
500 GB HDD SATA + 120 GB SSD
10/100/1000 Ethernet
DVD-RW
2 GB DDR5, 64 bit, D-Sub, DVI,HDMI
min. 400 W
окомплектована с кутия и дънната платка, поддържаща
изброените компоненти; охлаждане с размери на вентилатора
(перката) - 80 мм; 2 x DDR4 DIMM , Suppor t for DDR4 2133 MHz
memory modules , Suppor t for ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 memory
modules (operate in non-ECC mode. 8 x USB 2.0, 4x USB 3.0; 1 x
PCI Express 3.0 x16 Slot , 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots r 1 x D-Sub
Port , 1 x DVI-D Por t , HDMI ,2XPS2 ,10/100/1000;
4 Cores ~3.2 GHz, 6 MB Cache ,1151
8 GB DDR3
1TB /32Cashe + 120 GB SSD
10/100/1000 Ethernet
DVD-RW
min. 500 W 120 mm
окомплектована с кутия и дънната платка, поддържаща
изброените компоненти; охлаждане 500 W с размери на
вентилатора (перката) - 120 мм; 4x DDR3, min. 6 x USB 2.0, 6 x
USB 3.0, DVI port , HDMI, 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, ,2 x
PCI, 1 x PCI Express 3.0 x16 Slots , 1 x PCI Express 3.0 x1 Slots , 1
x Print Port Header , 2 x COM Por t Header , 1 x TPM Header , 2X
PS2 , 10/100/1000
4 Cores ~3.2 GHz, 6 MB Cache ,1151
8 GB DDR3
1 TB + 120 GB SSD
10/100/1000 Ethernet
DVD-RW
min. 500 W
2 GB DDR3, 128 bit, D-Sub, DVI,HDMI
окомплектована с кутия и дънната платка, поддържаща
изброените компоненти; охлаждане
500W с размери на
вентилатора (перката) - 120 мм; 4x DDR3, min. 6 x USB 2.0, 6 x
USB 3.0, DVI port , HDMI, 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, ,2 x
PCI, 1 x PCI Express 3.0 x16 Slots , 1 x PCI Express 3.0 x1 Slots , 1
x Print Por t Header, 2 x COM Por t Header , 1 x TPM Header , 2X
PS2 , 10/100/1000
2
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Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Оптично у-во:
6

Настолен компютър 6

Захранване:

Други:

2 Cores, ~3.1GHz, L3 3МВ Cache
8 GB DDR3
500 GB HDD SATA
10/100/1000 Ethernet
DVD-RW
Мощност: min. 350 W; Активно с корекция на фактора на
мощността (Active PFC);Стандарт ATX12V min. v.2.x;
Вентилатор: 120 mm; С източник на дежурно захранване +5V SB;
КПД – min. 80% ;
окомплектована с кутия и дънната платка, поддържаща
изброените компоненти; min. 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0; SATA
2.0/SATA 3.0; 2хDDR3 ; DVI-D, D-SUB, COM

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Екран:
7

Преносим компютър 1
Други:

8

Преносим компютър 2

Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Екран:
Други:
Процесор:
Оперативна памет:
Твърд диск:
Мрежа:
Екран:

9

Преносим компютър 3
Други:

2 Cores, ~2.1GHz, L3-3МВ cache
4 GB DDR3
SSHD 500 GB / 8 GB SSD Cache
10/100/1000 Ethernet; Wi-Fi 802.11b/g/n;
13-14"; LED; 1,600 x 900 pixel, 400:1 , 250 cd/m²
Оптично устройство; 1 x DC-in; 1 x Audio:line-in/microphone; 1 x
Audio:line-out/headphone; 2 x digitalmicrophones(array); 3 x
Internalmicrophones;
3
x
USB
3.0;
1
x
VGA;
1 x DisplayPort; 1(pull-outconnector) x Ethernet (RJ-45);
1
x
DockingconnectorforPortReplicator;
1
x
ESATA;
заключване тип "Кензингтън"; тегло до 2 кг;
2 Cores / 4 Threads, 1.70 GHz, L3-3МВ cache
4 GB DDR3
500 GB HDD SATA + 120 GB SSD
10/100/1000 Ethernet; Wi-Fi 802.11b/g/n;
15.6"; 300:1,200cd/m2 ;LED Backlight; (HD),Matt
Оптично устройство; 3x USB 3.0 (1xAnytime USB) ; 6-клетъчна LiIon,4500mAh2, 48Wh живот до 8ч работа с едно зареждане;
тегло до 2,5кг
2 Cores / 4 Threads, 2.2 GHz, up to 2.7 GHz, 3 MB
4 GB DDR3
1000 HDD
10/100/1000 Ethernet; Wi-Fi 802.11b/g/n;
15.6" ",300:1,200cd/m2; 1366x768 WXGA; HD Graphics;
4 in 1 card reader-SD/SDHC/SDXC; 3x USB 3.0 (1xAnytime
USB),1x USB 2.0; 1x VGA; 1x HDMI; 1x Ethernet(RJ-45); 1x DC-in;
1x Audio: line in/microphone; 1x Audio line-out /headphone;
заключване тип "Кензингтън"; Support of high-definition audio;
Батерия : 6-клетъчна Li-Ion,4500mAh; тегло до 2,5кг;

МОНИТОРИ

10

Монитор 1

Екран:
Разделителна
способност:
Други:

11

Монитор 2

Екран:
Разделителна
способност:
Други:

18,5” - 19”
1366 х 768
LED; HDMI/DVI; задължително окомплектован с кабел HDMI/DVI;
21,5” - 22”
1920 х 1080 full hd
LED; HDMI/DVI; задължително окомплектован с кабел HDMI/DVI;
3
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12

Монитор 3

Екран:
Разделителна
способност:
Други:

13

Монитор 4

Екран:
Разделителна
способност:
Други:

23”
1920 х 1080 full hd
LED; HDMI/DVI; задължително окомплектован с кабел HDMI/DVI;
IPS матрица; с вградени високоговорители;
23”
1920 х 1080 full hd
LED; HDMI/DVI; задължително окомплектован с кабел HDMI/DVI;

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ З А В ЪВЕЖДАНЕ НА Д АННИ
14

Мишка – жична

Жична оптична мишка, със скрол бутон, ергономична; резолюция – мин. 800DPI;
интерфейс – USB 2.0;

15

Мишка – безжична

Безжична оптична мини мишка, съ с скрол бутон, ергономична; резолюция - мин. 1000
DPI; интерфейс – USB 2.0; технология - 2.4GHZ wireless; работен обхват – мин. 8
метра;

16

Клавиатура – жична

Обикновена жична клавиатура с цифров пад; интерфейс – USB; трайно гравирана с
English (US) и кирилица по БДС;

17

Клавиатура – безжична

Безжична клавиатура с цифров пад; интерфейс – USB; трайно гравирана с English
(US) и кирилица по БДС;

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ

19

Дънна платка с процесор
и оперативна памет
за настолен компютър
Захранване 1

20

Захранване 2

21

Твърд диск 1

500 GB HDD SATA 3

22

Твърд диск 2

1 TB HDD SATA 3

23

Твърд диск 3

120 GB SSD

24

Твърд диск 4

24 GB SSD

18

Дънна платка + процесор + оперативна памет с технически параметри, съответстващи
на посочените в настоящата техническа спецификация за „Настолен компютър 1”
Захранване за настолен компютър - Мощност: min. 400 W ; Вентилатор: 120 mm;
Мощност: min. 350 W; Активно с корекция на фактора на мощността (Active
PFC);Стандарт ATX12V min. v.2.x; Вентилатор: 120 mm; С източник на дежурно
захранване +5V SB; КПД – min. 80% ;

ТЕХНИК А ЗА МОДУЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ИСО

25

Конфигурация за
компютърен сървър

Дънна платка:
(1 брой)

IPMI: Integrated IPMI with KVM suppor t; For m Factor: Micro ATX;
Chipset: PCI Suppor t; PCI Express Revision 2.0; PCI Express
Configurations х1; Max 8 х PCI Express Lanes; 12 х USB Ports
(4xUSB 3.0 и 8хUSB 2.0); 6 x SATA ports (2x SATA 2.0 (3Gbps)
ports. RAID 0, 1 и 4x SATA 3.0 (6Gbps) ports. RAID 0, 1, 5, 10);
Integrated LAN; Integrated IDE; I/O MMU virtualization; per for mance
and reliability for supported systems equipped with Serial ATA
(SATA) devices, Serial Attached SCSI (SAS) devices, and/or solid
state drives (SSDs) to enable an optimal enterprise storage solution;
CPU: LGA 1150 Socket H3; Memory Support: Up to 32GB DDR3
ECC UDIMM; Network: 2x 1.0Gbit; (1х Ethernet Connection
100/1000 Base-T, supporting jumbo frames and 1x Ethernet
Controller 1000Base-T, PCIe v2.1,2.5GT/s, suppor ting jumbo frames
with NC Sideband Interface) Expansion Slots: 1x PCI-E 3.0 x8 (in
x16), 1x PCI-E 3.0 x8 and 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slots; VGA: BMC
integrated Aspeed AST2400
4
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Form Factor: 1U Rackmount, 12" x 10" ATX; Power Supply: 300W
Single; Hard Drive Support: 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive
Сървърно шаси:
Bays; Fans: 3x 4cm 12,500 RPM blower fans; Expansion Slots: 1x
(1 брой)
Full-height, Half-length I/O Expansion Slot; Suppor t for DVD Drive;
Процесор:
(1 брой)
Оперативна памет:
(2 броя)
Твърд диск:
(3 броя)
Разширителна
платка:
(1 брой)

26

Mрежово устройство за
съхранение на данни
(NAS устройство)

8MB Cache; 4 Cores; 4 Threads; 3.10 GHz; DMI 5 GT/s; 64-bit;
SSE4.1/4.2, AVX 2.0;
8GB Server 1866 MHz DDR3 ECC
1TB SATA 3 128MB
1x PCI-E x8 in slot x8

Passive Heatsink for Socket 1156 CPUs; Mounting Method Screw
Охладител:
Spring, and Mounting Bracket (BKT-0028L included), Application X8,
(1 брой)
X9 1U UP Servers, Socket Type LGA1156, LGA1155, LGA1150;
CPU: L2 2MB Cache; 4 Cores; 4 Threads; ~2.41 GHz; DRAM: 2GB DDR3L RAM
(Expandable RAM, up to 8GB); Flash Memory: 512MB DOM; HDD support: 4 x 3.5" or 2.5”
SATA HDD or SSD; LAN Por t: 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet por t; LED Indicators: Status, LAN,
USB, HDD 1-4; USB: 3 x USB 3.0 por t ( front: 1, rear: 2), 2 x USB 2.0 port (rear: 2) ; HDMI: 1
Supports USB printer, pen drive, and USB UPS, etc.; Buttons: Power/Status, USB OneTouch-Backup, reset; Alar m Buzzer: System warning; Form Factor: Tower;

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Доставките, предмет на поръчката, ще се извършват въз основа на подадена писмена
заявка от страна на възложителя до изпълнителя.
2. Заявки ще могат да бъдат подавани само от определено отговорно лице от
администрацията на Община Пловдив, всеки работен ден между 08:30 – 17:15 часа, на
електронен адрес и/или факс номер, предоставени от изпълнителя.
3. Доставките ще се извършват в срок до до 5 (пет) работни дни, считано от датата на
подаване на писмената заявка до изпълнителя.
4. Доставяните стоки трябва да бъдат нови, неупотребявани, с ненарушена цялост и с
маркировка за съответствие „CE”. Стоките трябва да бъдат окомплектовани с всички
необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за
нормалната им работоспособност, както и с гаранционна карта и техническа документаци я за
правилната им експлоатация. Стоките трябва да бъдат с гаранция от производител, която не
може да бъде по-малко от 24 месеца, и да съответства на посочената в техническото
предложение на избрания изпълнител.
5. Доставките ще се приемат чрез подписване на приемо-предавателни протоколи,
съдържащи информация за датата на изпълнение на заявката, лицето и звеното, приело
стоката, вид и количество на доставената стока.
6. В случай, че при доставяне стоките не са придружени от всички изискуеми
документи и/или не отговарят на определените от възложителя изисквания и спецификации,
ще се предявяват рекламации, чрез съставяне на констативни протоколи. Срокът за
отстраняване на констатирани несъответствия ще бъде 1 (един) работен ден, считано от
датата на съставяне на констативния протокол.
7. Когато бъдат установени дефекти и/или повреди по отношение на качеството на
стоката, възникнали по време на гаранционния период, същите ще се отразяват в
констативен протокол и изпълнителят ще бъде уведомяван писмено за констатираните
5
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несъответствия. Срокът за отстраняване на дефекти и/или повреди през гаранционния период
ще бъде 5 (пет) работни дни, считано от датата на уведомяването на изпълнителя.
8. Доставките ще се заплащат след представяне на оригинална фактура, придружена от
приемо-предавателните протоколи, на базата на които е издадена. Плащането ще се
извършва с платежно нареждане по сметка на изпълнителя в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, считано от датата на приемане без забележки от страна на възложителя, на
цитираните документи. Съгласно чл.303а, ал.2 от ТЗ по изключение този срок може да бъде
удължен до 60 дни, когато това се налага по важна причина.
9. Всички останали условия, при които ще се реализира предметът на поръчката,
правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за
възлагане на поръчката – Приложение №2.

6
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
при провеждане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
1. Критерият за оценка на офертите е „най – ниска цена”. На оценка подлежат само
офертите на участниците, които не са отстранени от участие и отговарят на
предварително обявените условия и изисквания на възложителя. Обстоятелството „най –
ниска цена” се установява по методика за определяна на комплексна оценка на офертата
(КО), включваща 26 показателя, отчитащи предложените в документа „Ценово
предложение” единични цени за различните видове компютърна техника. Участникът, чиято
оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите
следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. Максималният брой
точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната оценка на
офертата му е 400 точки.
2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
№

Показател

Максимален
брой точки

1

Настолен компютър 1 (Ц1)

25

2

Настолен компютър 2 (Ц2)

25

3

Настолен компютър 3 (Ц3)

15

4

Настолен компютър 4 (Ц4)

15

5

Настолен компютър 5 (Ц5)

10

6

Настолен компютър 6 (Ц6)

15

7

Преносим компютър 1 (Ц7)

10

8

Преносим компютър 2 (Ц8)

20

9

Преносим компютър 3 (Ц9)

10

10

Монитор 1 (Ц10)

15

Формула за изчисляване на точките по показателя
Ц1 = (Ц1min/Ц1n)*25
Където:
Ц1min - най-ниската, предложена цена;
Ц1n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц2 = (Ц2min/Ц2n)*25
Където:
Ц2min - най-ниската, предложена цена;
Ц2n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц3 = (Ц3min/Ц3n)*15
Където:
Ц3min - най-ниската, предложена цена;
Ц3n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц4 = (Ц4min/Ц4n)*15
Където:
Ц4min - най-ниската, предложена цена;
Ц4n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц5 = (Ц5min/Ц5n)*10
Където:
Ц5min - най-ниската, предложена цена;
Ц5n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц6 = (Ц6min/Ц6n)*15
Където:
Ц6min - най-ниската, предложена цена;
Ц6n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц7 = (Ц7min/Ц7n)*15
Където:
Ц7min - най-ниската, предложена цена;
Ц7n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц8 = (Ц8min/Ц8n)*20
Където:
Ц8min - най-ниската, предложена цена;
Ц8n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц9 = (Ц9min/Ц9n)*10
Където:
Ц9min - най-ниската, предложена цена;
Ц9n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц10 = (Ц10min/Ц10n)*15
Където:
Ц10min - най-ниската, предложена цена;
Ц10n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

1
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11

Монитор 2 (Ц11)

25

12

Монитор 3 (Ц12)

20

13

Монитор 4 (Ц13)

10

14

Мишка – жична (Ц14)

25

15

Мишка – безжична (Ц15)

15

16

Клавиатура – жична (Ц16)

25

17

Клавиатура – безжична (Ц17)

15

18

Дънна платка с процесор и
оперативна памет за настолен
компютър (Ц18)

10

19

Захранване 1 (Ц19)

10

20

Захранване 2 (Ц20)

10

21

Твърд диск 1 (Ц21)

10

22

Твърд диск 2 (Ц22)

15

23

Твърд диск 3 (Ц23)

10

24

Твърд диск 4 (Ц24)

20

25

Конфигурация
сървър (Ц25)

26

Mрежово устройство за съхранение
на данни (Ц26)

за

ОБЩО:

компютърен

10

10

Ц11 = (Ц11min/Ц11n)*25
Където:
Ц11min - най-ниската, предложена цена;
Ц11n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц12 = (Ц12min/Ц12n)*20
Където:
Ц12min - най-ниската, предложена цена;
Ц12n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц13 = (Ц13min/Ц13n)*10
Където:
Ц13min - най-ниската, предложена цена;
Ц13n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц14 = (Ц14min/Ц14n)*25
Където:
Ц14min - най-ниската, предложена цена;
Ц14n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц15 = (Ц15min/Ц15n)*15
Където:
Ц15min - най-ниската, предложена цена;
Ц15n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц16 = (Ц16min/Ц16n)*25
Където:
Ц16min - най-ниската, предложена цена;
Ц16n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц17 = (Ц17min/Ц17n)*15
Където:
Ц17min - най-ниската, предложена цена;
Ц17n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц18 = (Ц18min/Ц18n)*10
Където:
Ц18min - най-ниската, предложена цена;
Ц18n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц19 = (Ц19min/Ц19n)*10
Където:
Ц19min - най-ниската, предложена цена;
Ц19n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц20 = (Ц20min/Ц20n)*10
Където:
Ц20min - най-ниската, предложена цена;
Ц20n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц21 = (Ц21min/Ц21n)*10
Където:
Ц21min - най-ниската, предложена цена;
Ц21n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц22 = (Ц22min/Ц22n)*15
Където:
Ц22min - най-ниската, предложена цена;
Ц22n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц23 = (Ц23min/Ц23n)*10
Където:
Ц23min - най-ниската, предложена цена;
Ц23n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц24 = (Ц24min/Ц24n)*20
Където:
Ц24min - най-ниската, предложена цена;
Ц24n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц25 = (Ц25min/Ц25n)*10
Където:
Ц25min - най-ниската, предложена цена;
Ц25n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Ц26 = (Ц26min/Ц26n)*10
Където:
Ц26min - най-ниската, предложена цена;
Ц26n - цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

400,00
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КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО =

Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5+Ц6+Ц7+Ц8+Ц9+Ц10+Ц11+Ц12+Ц13+Ц14+Ц15+Ц16+Ц17+Ц18+Ц19+Ц20+Ц21+Ц22+Ц23+Ц24+Ц25+Ц26

*** Получените стойности от всяко изчисление по формулите за определяне на точките
за всеки показател и за комплексната оценка ще бъдат закръгляни до втория знак след
десетичната запетая. При равна комплексна оценка на две или повече оферти се
прилага чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
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П р о е кт!
ДОГ О ВО Р
з а в ъ з л а г а н е н а о б ще с т в е н а п о ръ ч к а
с предмет:
„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
№ 16ДГ
Днес

/

2016г.

2016 г., гр. Пловдив, между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан
Стамболов” № 1, ЕИК:000471504, ДДС №: BG000471504, представлявана от инж. Иван
Борисов Тотев – Кмет и Елена Димитрова – Директор на дирекция „Счетоводство”, наричана
в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
2. ……………………………………………………………………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и в изпълнение на
Заповед №
. на кмета на община Пловдив, се сключи настоящият договор като
страните се споразумяха за следното:

I. ПР ЕДМ Е Т Н А Д ОГОВ ОР А
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
доставки на различни видове компютърна техника (наричани за краткост в договора
„стока”), съгласно клаузите и приложенията, които представляват неразделна част от
настоящия договор, както и в съответствие с приложимите действащи нормативни
изисквания.
(2) Дейностите, предмет на договора, се извършват периодично, след предварителни
заявки от страна на ВЪЗЛОЖТЕЛЯ и съгласно номенклатурата, описана в ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Доставките се извършват до адрес на територията на община Пловдив,
допълнително указван от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подаване на конкретната заявка.
(4) Ползватели по договора могат да бъдат всички структурни звена на Община
Пловдив.
Чл.2(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда / не предвижда
подизпълнители при изпълнение на дейностите предмет на договора.

използването

на

(2) Подизпълнители: …. (идентификационни данни на подизпълнителя, обхват на
дейностите, които ще извършва и дял на участие в % от стойността на обществената
поръчка)….. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
(3) За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за
своя. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
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(4) При изпълнение на настоящия договор се спазват разпоредбите на чл. 45а и чл. 45б
от ЗОП. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)

ІІ. СР ОК Н А Д ЕЙ С ТВ И Е И УСЛ ОВ ИЯ З А ИЗ ПЪЛН ЕН ИЕ Н А Д ОГОВ ОР А
Чл.3(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на
действие до 12 (дванадесет) месеца, считано от влизането му в сила или до изчерпване на
стойността му, което от двете събития настъпи по-рано.
Чл.4(1) Дейностите, предмет на възлагане, се извършват въз основа на подадена
писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща най-малко
следната информация: име и данни за контакт на лицето – заявител, дата на подаване на
заявката, вид и количеството на заявената стока, точен адрес за извър шване на доставката.
(2) Заявки се подават от определено отговорно лице от администрацията на Община
Пловдив, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уведомява писмено от директор на дирекция
„Административно и информационно обслужване” (включително при промяна на
определеното отговорното лице).
(3) Доставяните стоки трябва да бъдат нови, неупотребявани, с ненарушена цялост и с
маркировка за съответствие „CE”. Стоките трябва да бъдат окомплектовани с всички
необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за
нормалната им работоспособност, както и с гаранционна карта и техническа документация за
правилната им експлоатация;
(4) Дейностите по договора се приемат при спазване на условията и сроковете на
същия, за което представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще подписват
приемо-предавателни протоколи, съдържащи информация за датата на изпълнение на
заявката, лицето и звеното, приело стоката, вид и количество на доставената стока.
(5) Длъжностните лица подписват приемо-предавателния протокол по ал. 3, след като
се уверят, че доставената стока отговаря на всички условия на този договор и е придружена
от всички изискуеми документи. В случай, че стоката не е придружена от всички изискуеми
документи и/или не отговаря на определените с този договор изисквания и спецификации,
длъжностното лице има право да откаже да подпише приемо-предавателния протокол до
отстраняване на нередностите.
(6) Приемането на дейности по договора, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил
договор/и за подизпълнение, се извършва съгласно чл. 45б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. (алинеята се
допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
Чл.5(1) Изпълнението на дейностите, предмет на договора се осъществява при спазване
на следните срокове:
1. Срок за подаване на заявки: Заявки по договора се подават от определеното
отговорно лице, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа;
2. Срок за изпълнение на заявка: до 5 (пет) работни дни, считано от датата на
подаване на писмената заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Срок за отстраняване на явни недостатъци и/или несъответствия: съгласно чл. 9,
ал. 2;
4. Срок за отстраняване на дефекти и/или повреди през гаранционния период:
съгласно чл. 8, ал. 3;
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ІІІ. Ц ЕН И И УСЛ ОВ ИЯ Н А ПЛ АЩАН Е
Чл.6(1) Общата стойност на договора е определена в размер до 65833,33 лв. (шейсет и
пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС,
съответно 79000,00 лв. (седемдесет и девет хиляди лева) с включен ДДС.
(2) Общата стойност на договора е максимална и не е обвързваща за страните, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в зависимост от конкретните нужди и финансовия ресурс, с
който разполага, да не възлага изпълнение за цялата стойност на договора.
(3) Единичните цени, по които ще се заплаща извършването на доставките, предмет на
договора, се определят съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените са
окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в ЗОП,
като същите са крайни и включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор.
Чл. 7(1) Плащанията по настоящия договор се извършват от бюджета на Община
Пловдив и съответните звена, ползватели по договора, в български лева с платежно
нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение се заплаща в срок до 30
календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура, оформена
съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от двустранно подписаните
приемо-предавателни протоколи, с които е приета стоката без забележки.
(3) Съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, срокът за разплащане може да бъде
удължен до 60 календарни дни, когато това се налага по важна причина.
(4) Срокът за плащане спира да тече, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за
плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните
изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава
да тече след отстраняване на всички несъответствия.
(5) Всички разходи, свързани с банковите такси за превод на суми от и към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.
(6) Плащанията по настоящия договор се извършват при условията на чл. 45б, ал. 3 и
ал. 4 от ЗОП. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)

ІV. Г АР АН ЦИ Я З А К АЧЕ С ТВ О И Р ЕКЛ АМ АЦ ИИ
Чл.8(1) Гаранционните срокове на стоката предмет на договора са определени съгласно
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
…
(2) Когато бъдат установени дефекти и/или повреди по отношение на качеството на
стоката, възникнали по време на гаранционния период, същите се отразяват в констативен
протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уведомява писмено за констатираните несъответствия.
(3) Срокът за отстраняване на дефекти и/или повреди през гаранционния период е 5
(пет) работни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9(1) Рекламации за явни недостатъци и несъответствия на стоката могат да бъдат
предявявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им, за което следва да бъде
съставен констативен протокол. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише
констативния протокол, това обстоятелство се отбелязва и протколът се подписва от
минимум още един свидетел освен представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) Срокът за отстраняване на недостатъците и несъответствията по ал. 1 е 1 (един)
работен ден, считано от датата на съставяне на констативния протокол.

V. ПР АВ А И З АДЪЛ ЖЕН ИЯ Н А С ТР АН И ТЕ
Чл. 10(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа качествено, в срок,
без отклонение от договореното и без недостатъци, при спазване на всички условия посочени
в клаузите и приложенията към настоящия договор;
2. чрез длъжностни лица от неговата организация по всяко време да проверява и
контролира изпълнението на договора, включително да проверява качеството и
съответствието на стоката с изискванията поставени в този договор;
3. да откаже плащане на фактура, когато същата не е оформена съгласно българското
счетоводно законодателство и/или не е придружена от изискуемите документи, съгласно
клаузите на настоящия договор;
4. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;
5. да подава сигнали за дефекти и/или повреди през целия гаранционен период на
стоката, включително и след изтичане срока на настоящия договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
2. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в кръга на своите правомощия за осигуряване на
информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата;
3. да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
4. да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор;
Чл. 11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор,
при коректно изпълнение на задълженията по него;
2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
договора;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложената му работа качествено, в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци, при спазване на всички условия посочени в клаузите и
приложенията към настоящия договор;
2. да доставя стоката в пълно съответствие с условията на този договор, включително
изискванията и спецификациите от приложенията към него;
3. да извършва доставките с транспорт, отговарящ на нормативните изисквания за
транспортиране на стоките, предмет на договора;
4. да доставя стоките, придружени с всички изискуеми документи съгласно условията
на договора и действащото законодателство;
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5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението;
6. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в
изпълнението за своя сметка във възможно най-кратък срок;
7. да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор;
8. да спазва сроковете за отстраняване на дефекти и/или повреди през целия
гаранционен период на стоката, включително и след изтичане срока на настоящия договор;
9. по всяко време, в срок до 3 дни след получаване на писмено искане, да подава
информация в дирекция „Обществени поръчки” за издадените фактури по договора за
определен период, под формата на надлежно изготвена справка, която да съдържа:
получатели на фактурите, номера, дати и стойности, както и обща стойност на издадените
фактури през съответния период, изготвил справката и телефон за контакт.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане
в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в
тридневен срок от настъпването им, като представя надлежно заверено копие от съответните
документи.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени вследствие на
некачествена стока или негови неправомерни действия или бездействия;
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор. (алинеята
се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се
заменя, посочен в офертата подизпълнител, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален
екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че не е
нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. (алинеята се допълва само в случай, че ще се
използват подизпълнители)

VІ. Г АР АН ЦИ Я З А И ЗПЪЛ НЕ НИ Е И НЕ УС ТО ЙК И
Чл.12(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и
търговското законодателство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил дейност, предмет на договора в
срок, и забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,3% на ден от стойността
на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те
надхвърлят договорената неустойка.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или
квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от общата стойност на
договора без включен ДДС.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните разпоредби
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 5% от общата стойност на договора без включен ДДС, равняваща се на … и е
предоставена под формата на … (Гаранцията се предоставя под формата парична сума или
на неделима и неотменима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на
валидност не по-малко от 14 месеца)
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване или прекратяване на
договора, в срок до 30 календарни дни считано от датата на подаване на информация от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно банковата сметка, по която
следва да бъде възстановена на сумата.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно или частично,
при констатирано неточно, частично и/или лошо изпълнение, което не отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при пълно неизпълнение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Договора;

за
на
от
по

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои в пълен размер гаранцията за изпълнение
при прекратяване на договора по чл. 14, ал. 2, т. 2 или чл. 14, ал. 3, т. 1 – 5.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(чл. 13 се попълва съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Ако изпълнителят е специализирано
предприятие или кооперация на хора с увреждания, чл. 13 придобива следния текст:
„ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предоставя гаранция за изпълнение на основание чл. 59, ал. 6 от
ЗОП”)

VІІ. ПР И КЛЮ ЧВ АНЕ И ПР Е КР АТЯВ АН Е Н А ДОГ ОВ ОР А
Чл.14(1) Настоящият договор приключва с изтичане срокът му на действие по чл. 3, ал. 1.
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при системно нарушаване на която и да е от клаузите на договора (повече от два
пъти), като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 7дневно писмено предизвестие до неизправната;
3. по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди (ако такива са налице) в размер до 1%
от стойността на договора без включен ДДС;
4. при условията на чл. 43, ал. 8 от ЗОП;
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5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10
работни дни;
2. не отстрани в определените в договора срокове, констатирани явни и скрити
недостатъци и/или несъответствия, както и дефекти и/или повреди през гаранционния
период;
3. откаже да изпълни някое от задълженията си по договора;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
5. използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са налице
обстоятелствата по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП. (точката се допълва само в случай, че ще се
използват подизпълнители)

VІІІ. НЕ ПР ЕДВ ИД ЕН И О БС ТО Я ТЕЛ С ТВ А
Чл.15(1) Страните не отговарят една спрямо друга и не си дължат обезщетение за
претърпени вреди и загуби, при неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в
резултат на настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидените
обстоятелства, те не могат да се позовават на тях при неизпълнение на задълженията си по
договора.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено, с известие, да уведоми другата страна за
настъпването им и за спиране изпълнението на договора до отпадането на непредвидените
обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се
спира за времето, през което са налице непредвидени обстоятелства.

ІХ . З АКЛ ЮЧ И ТЕЛН И Р АЗ ПОР ЕДБ И
Чл.16 Настоящият договор не може да бъде изменян, освен при условията на чл. 43, ал.
2 от ЗОП.
Чл.17 Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато
са връчени лично (срещу подпис) или са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс,
електронна поща или предадени чрез куриер сре щу подпис на приемащата страна. Когато
някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
Чл.18 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в добрия дух и по
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пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
Чл.19 Контролът по изпълнението по настоящия договор ще се осъществява лично от
директор на дирекция „Административно и информационно обслужване” при Община
Пловдив или от, писмено определено от него, отговорно лице.
Чл.20 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 42а и чл. 43, ал. 7 от
ЗОП.
Чл.21 Неразделна част от настоящия договор представляват Техническото
предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Настоящият договор се състои от … страници и се състави в 4 еднообразни екземпляра –
1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3

П Р Е Д СТАВ ЯН Е Н А О Ф Е Р ТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подаването на офертата Ни за участие в, обявената от Община Пловдив,
публична покана за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след
запознаване с пълната документация и всички предварително обявени условия на
възложителя, Ви представяме:
Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ Н А
УЧАСТНИКА:
ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
УЧАСТНИКА ЗА ПРОЦЕДУРАТА:
(посочват се трите имена и качеството на лицето)

ДРУГИ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УЧАСТНИКА ПО УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ:
(посочват се трите имена и качеството на всяко лице, като полето се попълва в приложимите случаи)

ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕИК:

БУЛСТАТ:

ДРУГА ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

(полетата се попълват в зависимост от конкретния случай и в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)

АДРЕС З А
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН Н ОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)

(В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият
брой полета.)

Информация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП, която се предоставя от лицата, които са
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания:
1. В съответствие с чл. 16г, ал. 7 от ЗОП, предоставяме следната информация:
…
(Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва номера, под който е вписан в
регистъра на спец иализираните предприятия и кооперац ии на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания,
или информ ация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.)

2. В съответствие с чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, декларираме, че:
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-Имаме възможност да изпълним минимум 80 на сто от предмета на поръчката със
собствено производство или ресурс.
- Нямаме възможност да изпълним минимум 80 на сто от предмета на поръчката със
собствено производство или ресурс, поради което ще използваме подизпълнители или
ресурсите на трети лица, които също са специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания и за което представяме съответната информация по чл. 16г, ал. 7
от ЗОП, както следва: …
(Отбелязва се квадратчето, до което е из писано вярното твърдение к ато при необходимост се попълва и съответната
информация)
Когато лицето не участва в обществената поръчка в качеството му на специализирано предприятие или кооперация на
хора с увреждания, не е необходимо да отбелязва и попълва информацията в настоящия раздел.

Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП:
При изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:
-Няма да използваме подизпълнители
-Предвиждаме използването на следните подизпълнители:
№

Наименование на подизпълнителя, ЕИК и/или друга
идентифицираща информация

Обхват на дейностите, които ще извършва

Дял на участие
в % от
стойността на
обществената
поръчка

(Отбелязва се квадратчето, до което е изписано вярното твърдение. Таблицата се попълва задължително в случай, че участника
предвиж да използването на подиз пълнители)

Срок на валидност на офертата:
Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок от 60 (шейсет) календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на оферти.
Декларираме:
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка.
Приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право.
Дата:

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:

Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ТЕ ХН И ЧЕ С К О ПР Е ДЛ ОЖ Е НИ Е
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
Представено от:

(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
цитираната обществена поръчка, изготвено в съответствие с всички изисквания и условия на
възложителя, посочени публичната покана и приложенията към нея.
1. Ще приемаме писмените заявки от страна на възложителя всеки работен ден между
08:30 – 17:15 часа. Контактна информация за подаване на заявки:
Лице за ко нтакт:
Телефо нен номер:
Факс номер:
Електронна поща:

2. Ще изпълняваме договора за възлагане на поръчката за срок до 12 (дванадесет)
месеца, считано от сключването му или до изчерпване на стойността му, което от двете
събития настъпи по-рано, като при изпълнение на дейностите, предмет на възлагане ще
спазваме всички срокове и условия, поставени от възложителя и описани в договора.
3. Предлагаме следната компютърна техника, отговаряща на техническите
спецификации и изисквания на възложителя:
№

Артикул

Технически характеристики, производител, търговска марка и модел

НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ
1

Настолен компютър 1

2

Настолен компютър 2

3

Настолен компютър 3

4

Настолен компютър 4

5

Настолен компютър 5

6

Настолен компютър 6
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ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
7

Преносим компютър 1

8

Преносим компютър 2

9

Преносим компютър 3

МОНИТОРИ
10

Монитор 1

11

Монитор 2

12

Монитор 3

13

Монитор 4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ З А В ЪВЕЖДАНЕ НА Д АННИ
14

Мишка – жична

15

Мишка – безжична

16

Клавиатура – жична

17

Клавиатура – безжична

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ
18

Дънна платка с процесор
и оперативна памет
за настолен компютър

19

Захранване 1

20

Захранване 2

21

Твърд диск 1

22

Твърд диск 2

23

Твърд диск 3

24

Твърд диск 4

ТЕХНИК А ЗА МОДУЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ИСО
25
26

Конфигурация за
компютърен сървър
Mрежово устройство за
съхранение на данни
(NAS устройство)

(За всеки артикул, включител но компонентите му, в таблицата задължително трябва да бъдат нанесени
всички изискуеми данни – характеристики, производител, търговска марка и модел.)

Предлаганите артикули са нови, неупотребявани и фигурират в актуалната
производствена листа на производителя и имат нанесена маркировка за съответствие „СЕ”.

2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №4

При доставянето им артикулите ще бъдат окомплектовани с всички необходими
силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната им
работоспособност, както и с необходимата техническа документация за правилната им
експлоатация.
5. Предлагаме следните гаранционни срокове за различните видове компютърна
техника, които са от производител и започват да текат от датата на приемане на
съответната стока без забележки от страна на възложителя и издаване на гаранционна
карта на стоката:
…
(Може да бъде предложена различна гаранция за отделните ар тикули, при спазване на изискването на
възложителя, че гаранционните сроко ве не могат да бъдат по-кратки о т 24 месеца)

(друго, по желание на участника)

Дата:

.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника

3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №5

ЦЕН ОВ О ПР ЕДЛОЖ ЕН ИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”
Представено от:

(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка.
1. Номенклатура:
№

Артикул

Eд. цена в лева с вкл. ДДС
(когато е приложимо)

НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ
1

Настолен компютър 1

2

Настолен компютър 2

3

Настолен компютър 3

4

Настолен компютър 4

5

Настолен компютър 5

6

Настолен компютър 6

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
7

Преносим компютър 1

8

Преносим компютър 2

9

Преносим компютър 3

МОНИТОРИ
10

Монитор 1

11

Монитор 2

12

Монитор 3

13

Монитор 4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ З А В ЪВЕЖДАНЕ НА Д АННИ

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №5
14

Мишка – жична

15

Мишка – безжична

16

Клавиатура – жична

17

Клавиатура – безжична

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ
18

Дънна платка с процесор и оперативна памет за настолен компютър

19

Захранване 1

20

Захранване 2

21

Твърд диск 1

22

Твърд диск 2

23

Твърд диск 3

24

Твърд диск 4

ТЕХНИК А ЗА МОДУЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ИСО
25

Конфигурация за компютърен сървър

26

Mрежово устройство за съхранение на данни (NAS устройство)

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА КАТО СЪЩИТЕ СА КРАЙНИ ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, С ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ РАЗХОДИ (ВКЛ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ,
ТРАНСПОРТ И ДР.) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДДС, КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО.
Цените са определени в пълно съответствие с условията на възложителя, посочени в
документацията за участие и приложенията към нея като при формирането им сме спазили
принципите на лоялната конкуренция.
Дата:

.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника

2

