ПОКАНА
за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Комисията за защита на личните данни, в качеството си на Възложител, на
основание чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и
Заповед № РД-14-212/ 30.06.2014г. на председателя на Комисията, отправя покана до
всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и
финансово предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и
монтаж на 51 броя климатици”.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под
ID № 9031616/30.06.2014г.
I. Срок за изпълнение на ОП – доставката и монтажът да се извърши в срок до
30 дни след сключване на договор.
II. Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител
лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в КЗЛД, на
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Върху плика участникът
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес,
както и наименованието на обществената поръчка.
III. Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно
изискванията на чл.101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан
непрозрачен плик и да съдържа:
1. Данни за лицето - заверени копия от документа за регистрация и удостоверение
за актуално състояние или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. При участие на чуждестранно лице следва да се представи еквивалентен
документ на документа за регистрация, издаден от компетентен орган на държавата, в
която е установен. При условие, че участник в процедурата е физическо лице се представя
копие от документа за самоличност.

2. Валиден сертификат на участника ISO 9001:2008 за управление на качеството,
еквивалент или други еквилентни мерки за качество (прилага се копие от съответния
сертификат/документ). Сертификатът да е с обхват, доставка и поддръжка на климатици
и/или климатични системи.
3. Доказателства за наличие на сертификат ISO 9001:2008 за управление на
качеството,еквивалент или други еквилентни мерки за качество на производителя на
оборудването, с обхват производство на компютърна техника - копие на сертификата или
препратка към сайта на производителя,от където е видно наличието на сертификата.
4. Списък на оторизирания/ите от производителя сервиз/и, намиращи се в
гр. София, в които доставеното оборудване ще се обслужва по време на гаранционния
срок. Към списъка се прилага и декларация, че оборудването ще бъде ремонтирано
единствено в посочените сервизи.
5. Място на доставка: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
6. Срок на изпълнение: доставката и монтажът трябва да се извърши в срок до
30 дни след сключване на договор с възложителя, при условията на тази покана и
условията в раздел ІV„Технически изисквания“.
7. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 дни от датата, определена за
краен срок за получаване на оферти.
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, т. 2 и
т. 3 и ал. 5 от ЗОП.
9. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
10. Техническо предложение и срок на валидност на офертата, който не може да
бъде по-кратък от 60 дни;
11. Ценово предложение.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който
следва да се запишат адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Изисквания към участниците:


За участниците в поръчката не трябва да са налице обстоятелствата по

чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП.



Участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на

качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, доставка и
поддръжка на климатици и/или климатични системи.


Участникът да докаже, че производителят на предлаганото от него

оборудване има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват
производство

на

климатици

и/или

климатични

системи,

съгласно

стандарта

ISO 9001:2008.


Участникът

да

осигури

предложената

гаранционна

поддръжка

на

доставеното оборудване в оторизиран/и от производителя сервиз/и, намиращи се в гр.
София. За изпълнение на изискването той може да използва ресурсите на трети лица, като
докаже, че те ще са на разположение за целия срок на гаранционна поддръжка. Изисква се
минимум един сервиз за гаранционно обслужване.


Срокът на валидност на офертата е 60 дни.

IV. Технически изисквания
1. Предлаганата техника да притежава СЕ-mark.
2. Предлаганата техника да е нова и неупотребявана и да присъства в актуалната
производствена листа на производителя към датата на подаване на офертата.
3. Предлаганата техника да бъде съпроводена с документация на български език.
Линк към официалния WEB сайт на производителя на климатиците: http://......................
4. При доставката оборудването да бъде придружено с:
 Гаранционни карти на доставената техника;
 Списък със серийните номера на доставеното оборудване в електронен вид
(xls, xlsx, doc или docx файл).
5. Изпълнителят да инсталира на място при Възложителя доставените климатици.
6. Гаранционната поддръжка на доставената климатична техника трябва да се
осигурява от Изпълнителя, при следните условия:
 Сервизната поддръжка да бъде на място при Възложителя, с включени
разходи за транспорт, труд и резервни части за сметка на Изпълнителя;
 Срокът за реакция на сервизните специалисти да е до 1 работен ден от
подаване на сервизната заявка (чрез e-mail или телефон, посочен от Изпълнителя);

 Срокът за отстраняване на повредата да е до 3 работни дни от подаване на
сервизната заявка;
 При необходимост от по-продължителен ремонт (повече от 3 работни дни),
Изпълнителят да замени ремонтиращото се устройство или дефектирал компонент със
свой от същия функционален тип, който да се използва през времето до завършване на
ремонта;
 Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен в срок до 10 работни
дни от подаване на сервизната заявка, Изпълнителят да подмени дефектиралото
устройство или компонент с нов, аналогичен или по-добър, удовлетворяващ изискванията
на техническите параметри.
7. Технически параметри:
Тип

Стенен

Мощност
Управление на
компресора

Инверторен тип

Автоматичен рестарт

При прекъсване на захранването и
последващото му възстановяване
системата се включва в последния
използван режим.

Икономичен режим

Режим при който разхода на ел.
енергия е намален

Захранване

12000

Btu

230

V
kW

Мощност

Охлаждане/Отопление

3,4/4,0

Консумация

Охлаждане/Отопление

1,1/1,15 kW

Енергиен клас

Охлаждане/Отопление

А++/А

Минимална външна
температура

Отопление

-15

˚С

Наличиена режим на
вентилатора тих

Ниво на звуково налягане вътрешно
тяло

25

dB(A)

Размери

Макс. Дължина вътрешно тяло

900

mm

V. Условия за плащане
Плащането по настоящата поръчка ще се извършва по следния начин:
1. Плащането ще се извърши по банков път.
2. Плащането ще се извършва в срок до десет работни дни след представянето на:
- фактура за стойността на доставката;
- приемо-предавателен протокол подписан и от двете страни, с който се
удостоверява, че доставката е извършена в срок, климатиците са в комплектовка и
характеристики съгласно техническото предложение на изпълнителя и е извършен монтаж
и пуск на същите.
VІ. Методика за оценяване на офертите:
Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един
от показателите, като същата е сбор от финансовата и техническа оценка.
Комплексната оценка /КО/ се формира като сбор от оценките на финансовата и
техническата оценка умножена по съответната тежест чрез формулата:
КО= Ф х 50% + Г х 30% + С х 20%
A) „ Ф” е финансовата оценка на участника;
Ф = (Ф min/ Ф i ) *100, където:
- Ф min – най-ниската предложена цена;
- Ф i – предлаганата цена от участника.
Максималният брой точки за показател “Финансовата оценка“ е 100 точки.
Б) “Г” е показател “Гаранционен срок“;
Г = (Г i /Г mах ) *100, където:
- Г mах – най-голям предложен гаранционен срок;
- Г i – предлаган гаранционен срок от участника.

Предложеният гаранционен срок не може да е по-малък от 24 месеца и по-голям от
60 месеца.
Предлаганият гаранционен срок трябва да е в месеци.
В) „С“ е показател „Срок на изпълнение“
С = (С min/ С i ) *100, където:
- С min – най-кратък срок на изпълнение;
- С i – предлаган срок на изпълнение от участника.
Предложеният срок за изпълнение включва доставка и монтаж на климатиците.
Предложеният срок за изпълнение не може да е по-голям от 30 дни и по-кратък от
10 дни.
Максималният брой точки по КО е 100 точки.
VIII. Краен срок на подаване на офертите – дo 17:00 часа на 08.07.2014г.
Офертите могат да бъдат предадени и в деловодството на КЗЛД, всеки работен ден от
09:00 до 17:00 ч, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
IX. Лицe за контакт: г-н Илия Шиляшки - тeл. 029153516
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ценова оферта.
2. Техническо предложение.
3. Декларация  Образец № 3.
4. Декларация  Образец № 4.
5. Декларация  Образец № 5.
6. Декларация  Образец № 6.

