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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: ДО-02-18/ 07.09.2017 г. 

  

 
Възложител:  Информационен център на Министерството на отбраната – публичен възложител 

по чл. 5, ал. 2, т.13 от ЗОП 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 4868 

Адрес: ул. „Г. С. Раковски” №106, гр. София 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Станимир Христов 

Телефон: 0882464331 

E-mail: snm1@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и 

гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен 

панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на 

телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘ 

  

Кратко описание: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и 

гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов 

контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за 

нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘ в съответствие с 

техническата спецификация на Възложителя. 

Избрания изпълнител следва да достави, монтира (инсталира) и приведе в експлоатация 

специализираната техника, описана подробно в техническата спецификация. Пускането в 

експлоатация обхваща цялата последователност на инсталиране на всички компоненти на 

артикулите, от разопаковане на стоките до пълното окабеляване, инсталиране и провеждане на 

72-часови тестове за доказване на нормалното функциониране на техниката. Предлаганата 

техника да е оригинална, лицензирана, нова, неупотребявана, с гарантиран произход и да 

фигурира в официалната продуктова листа на производителя към момента на подаване на 

офертата. 
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Място на извършване: гр. София 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 31600 лв. (тридесет и една хиляди 

и шесттотин) лева без ДДС 

 Посочената прогнозна стойност е крайна за възложителя. Към момента на публикуване на 

настоящата обява, възложителят е осигурил  финансов ресурс до размера на посочената 

стойност. 

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

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):  

Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на ЗОП, Правилника за 

прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява и техническата спецификация, публикувана в 

профила на купувача на интернет страницата на Възложителя: www.armymedia.bg 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП, 

ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя. Не се допуска пряко или 

косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2, 

т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 

        

             Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за: 

             а/. лицата, които представляват участника или кандидата; 

             б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

             в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

 

 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 
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Технически и професионални способности: 

1.Участникът следва да е изпълнил не по-малко от една доставка сходна с предмета и 

обема на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на 

офертите. 

2. За доказване на съответствие с изискването по т.1, участникът представя списък на 

изпълнените доставки за последните три години, считано от крайния срок за подаване на 

офертите, с посочване на стойности, дати, получатели и доказателства за извършената 

доставка. 

3. Участникът да разполага с оторизиран и сертифициран сервиз от производителя на 

съответната телевизионна техника предмет на тази обществена поръчка. 

4. За доказване на съответствие с изискването по т.3, участникът представя декларация 

за сервизните бази, които ще използва при изпълнение на поръчката, заедно с 

доказателства, че същите ще са на разположение за периода на гаранционния срок на 

доставената телевизионна техника. 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 18.09.2017 г.                    Час:  17:00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 18.11.2017 г.                      Час:  ….. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 19.09.2017 г., 15:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Конферентна зала в сградата на ,,Информационният център на 

Министерството на отбраната‘‘, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 106. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 
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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): [……] 

Обществената поръчка се финансира от бюджета на Информационен център на МО. 

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата 

спецификация към нея. Офертата  се изготвя по приложените към обявата образци, 

публикувани на интернет страницата на Възложителя: www.armymedia.bg. Офертата се 

подава на български език - на хартиен носител. 

1.Всяка оферта трябва да съдържа: 

1.1. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 ЗОП (Образец 

№ 1). 

1.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2). Към 

техническото предложение се прилагат цветни снимки на предлаганата телевизионна 

техника. 
1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 

3) 

1.4. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 4) 

 

1.5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Образец № 5) 

 

1.6. Ценово предложение (Образец № 6) 

 

2. Документацията с изискванията към участниците, както и Образци № 1, № 2, № 3, № 

4, № 5 и № 6, заедно с Техническа спецификация и Проект на договор са 

публикувани на интернет адреса на ,,Информационният център на Министерството 

на отбраната‘‘ - www.armymedia.bg (раздел ,,Профил на Купувача‘‘) 

 

3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 

№106, деловодство. Деловодството е с работно време от 09:00 до 17:30 часа. 

4. Документите по т.3 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

4.1. наименованието на участника; 

4.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност и електронен адрес; 

4.3. наименованието на поръчката. 

5. Срокът за доставка, инсталиране, конфигуриране и привеждане в експлоатация на 

техниката е до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора. 

6. Гаранционният срок за доставената техника предмет на обществената поръчка следва 

да е не по-кратък от 1 /една/ година, считано от датата на въвеждане в експлоатацията й. 
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7. Предложената от участника техника, следва напълно да съответства на техническата 

спецификация на възложителя. 

8. При сключване на договора, участникът определен а изпълнител, трябва да представи: 

- документи, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

- гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС, 

представена в една от следните форми: 

- парична сума внесена по следната банкова сметка на „Информационния център на 

Министерството на отбраната“ в ,,Уникредит Булбанк’’ АД: 

IBAN: BG51UNCR70003322373797 

BIC: UNCRBGSF 

-банкова гаранция за срока на договора; 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на 

изпълнителя 

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата:  07.09.2017 г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: Любомир Тодоров Денов 

Длъжност: Директор на Информационен център на Министерството на отбраната 

 


