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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00164

Поделение: Дирекция "Инвестиции в отбраната"

Изходящ номер: 11-00-4 от дата 29/10/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на отбраната

Адрес
ул. "Дякон Игнатий" № 3

Град Пощенски код Страна
София 1092 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция "Инвестиции в 

отбраната"

02 9220670

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
 инж. Пенка Кръстева

E-mail Факс
p.krasteva@mod.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mod.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-007

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание

Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична 

измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния 

въздух/АИСККАВ/ съгласно изискванията на Техническа спецификация 

ТС Л 03.1862.14, Приложение № 9 към публичната покана.

АИСККАВ е предназначена за измерване на определени 

метеорологични параметри и извършване на непрекъснат контрол, 

съхраняване, предаване и визуализиране на данните за качеството 
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на атмосферния въздух по отношение на следните замърсители: 

серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, циановодород, хлор, 

хлороводород, фосген и фини прахови частици.

    Поради високата точност на измерванията и чувствителността 

на използвания метод, станцията подлежи на периодично 

калибриране, преглед за работоспособност и евентуален ремонт.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90731000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Обхватът на следгаранционното обслужване и калибриране на 

автоматична измервателна станция за контрол на качеството на 

атмосферния въздух/АИСККАВ/ е съгласно изискванията на 

Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14, Приложение № 9 към 

публичната покана.

Прогнозна стойност

(в цифри): 26466.66   Валута: BGN

Място на извършване

военно формирование 26940 - гр. Стара Загора, с. Змейово код NUTS:  

BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Обхватът на услугата и техническите изисквания за изпълнение 

предмета на поръчката са описани подробно в техническа 

спецификация ТС Л 03.1862.14 (ТС), Прилож. № 9 към поканата.

2. Оферта:

2.1. Участниците представят оферта за участие (по образец - 

Прилож. № 1 към поканата) в запечатан непрозрачен плик  от 

участника или упълномощен от него представител лично, или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Пликът,в който се 

съдържа офертата, да бъде надписан с означението "Оферта", като 

бъдат посочени наименованието на участника,адрес за 

кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, 

за участие в поръчка с предмет "Следгаранционно обслужване и 

калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на 

качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/". Документите в 

офертата следва да бъдат на български език. Всеки лист от 

офертата се подписва (заверява) от лицето, упълномощено да 

представлява съответния участник. Документите на чужд език се 

представят с превод. Офертите се представят в дирекция 

"Инвестиции в отбраната" на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 

12, ет. 5. При приемане на офертата върху плика ще се отбележат 

поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни 

ще се запишат във входящ регистър, за което на приносителя ще се 

издаде документ. Няма да се приемат за участие в обществената 

поръчка и ще се връщат незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства ще се 
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отбелязват във вх. регистър. Всички разходи по изготвянето и 

представянето на офертата са за сметка на съответния участник.

2.2. Съдържание на офертата:

2.2.1. Административни данни на участника - по образец, съгласно 

Прил. № 2 към поканата;

2.2.2. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по 

образец, съгласно Прил. № 3 към поканата;

2.2.3. Декларация за срок на валидност на офертата – по образец, 

съгласно Прил. № 4 към поканата;

2.2.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 

(Прил. № 8 към поканата) – по образец, съгласно Прил. № 5 към 

поканата;

2.2.5. Заверен/и от участника документ/и удостоверяващи, че 

участникът е оторизирана от производителя ремонтна организация 

за извършване на съответните дейности съгласно изискването по т. 

3.1.1 от ТС Л 03.1862.14, Прил. № 9 към поканата;

2.2.6. Техническо предложение, съгласно изискванията на образеца 

- Прил. № 6 към поканата.

2.2.7 Декларация по чл.33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки - по образец, съгласно Приложение 6.1 към поканата

(подава се само при наличие на информация с конфиденциален 

характер в офертата)

2.2.8. Ценово предложение – съгласно изискванията на образеца - 

Прил. № 7 към поканата;

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя в настоящата покана условия и 

изискванията на ТС. Всеки участник има право да подаде само една 

оферта. При упълномощаване, задължително в офертата се представя 

нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява съответния участник.

3. Срок за изпълнение-две год./24 месеца от датата на сключване 

на договор.

4. Начин на плащане-съгласно определеното в проекта на договор 

(Прил. № 8 към поканта).

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 01/12/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

1. Приложения към публичната покана:

УНП: bc8c129d-38c6-4b84-b114-1480d17f7eb7 3



Партида: 00164 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

1.1. Приложение № 1 -Образец на оферта за участие;

1.2. Приложение № 2 - Образец на административни данни на 

участника; 

1.3. Приложение № 3 - Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 

4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

1.4. Приложение № 4 - Образец на декларация за срок на валидност 

на офертата; 

1.5. Приложение № 5 - Образец на декларация за приемане на 

условията в проекта на договор;

1.6. Приложение № 6 - Образец на техническо предложение; 

1.7 Декларация по чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

- по образец, съгласно Приложение 6.1 към поканата(подава се 

само при наличие на информация с конфиденциален характер в 

офертата)

1.8. Приложение № 7 - Образец на ценово предложение; 

1.9. Приложение № 8 - Проект на договор и приложенията към него; 

1.10. Приложение № 9 - Копие на „Техническа спецификация ТС Л 

03.1862.14”;

2. Място и работно време за получаване на офертите.

Офертите се представят в дирекция „Инвестиции в отбраната" на 

адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" № 12, ет. 5 (над „Военно 

издателство"), приемна (тел: 02 92 20675), от 09:30 до 12:00 ч. 

и от 13:00 до 17:00 ч.

3. Възложителя предоставя електронен достъп до настоящата покана 

и приложенията към нея на следния интернет адрес: 

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-007 - Профил на купувача, от където 

същите могат да бъдат изтеглени в електронен вид.

4. Публичното отваряне на представените оферти ще се извърши на 

03.12.2014 г от 14:00 ч. в дирекция "Инвестиции в отбраната"  - 

МО, гр. София, ул. „Иван Вазов" № 12, ет. 5, при условията на 

чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите, комисията 

обявява ценовите предложения и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 

предложения.

    При сключване на договор класираният на първо място участник 

представя:

    1. Документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 

от ЗОП - (свидетелство за съдимост).

    2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 

от ЗОП.

    3. Гаранция за изпълнение на договора.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 01/12/2014 дд/мм/гггг
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