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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468250-2019:TEXT:BG:HTML

България-Чепеларе: Различни видове обзавеждане
2019/S 193-468250
Обявление за поръчка
Доставки
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Народно читалище „Родопска искра 1880“
000608692
ул. „Васил Дечев“ № 25В
Чепеларе
4850
България
Лице за контакт: Ангел Николов
Телефон: +359 892484526
Електронна поща: rodopskaiskra1880@abv.bg
Факс: +359 892484526
код NUTS: BG424
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.rodopskaiskra1880.com/
Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/chitaliche/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://chepelare.org/chitaliche/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4)

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5)

Основна дейност
Отдих, култура и вероизповедание

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с
2 обособени позиции

II.1.2)

Основен CPV код
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39290000
II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
А. За обособена позиция № 1: техника и софтуер за библиотеката;
Б. за обособена позиция № 2: доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49 897.45 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
30000000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:
Офиса на изпълнителя, както и офиса на възложителя, находящ се в гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №
25В, в зависимост от естеството на изпълняваните дейности.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
За обособена позиция № 1: техника и софтуер за библиотеката: преносим компютър — 2 бр.; лазерно
многофункционално устройство— 1 бр.; скенер— 1 бр.; библиотечен софтуер — 1 бр.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка на предвидените стоки / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на дефекти / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 154.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: не
II.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска
искра 1880“, гр. Чепеларе“

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
39000000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:
Офисът на изпълнителя, както и офиса на възложителя, находящ се в гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №
25В, в зависимост от естеството на изпълняваните дейности.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане: табло за изложби — 10 бр.;
сгъваема пейка — 40 бр.; алуминиева стълба— 1 бр.; архивен шкаф— 1 бр.; архивен шкаф — 1 бр.;
взломоустойчив сейф — 1 бр.; мениджърски стол — 5 бр.; канапе – 5 бр.; бюро с контейнер — 3 бр.;
голямо бюро — 2 бр.; сгъваема шатра — 3 бр.; закачалка — 5 бр.; тоалетка — 5 бр.; стелаж за книги —
тип 1: 7 бр.; стелаж за книги — тип 2: 7 бр.; стелаж за книги — тип 3: 4 бр.; стелаж за книги — тип 4: 5 бр.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка на предвидените стоки / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на дефекти / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43 743.45 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не
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II.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска
искра 1880“, гр. Чепеларе“

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Не се поставят.

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът да е реализирал за последните 3 (три) приключили финансово години в зависимост от
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален общ оборот.
* Съгласно § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните
приходи от продажби.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни
приходи от продажби) за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на:
— 6 000, 00 (шест хиляди) BGN, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 1;
— 40 000, 00 (четиридесет хиляди) BGN, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция
№ 2;
— 46 000, 00 (четиридесет и шест хиляди) BGN, в случай, че участникът подава оферта и за двете
обособени позиции.
При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с поставените минимални
изисквания за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по образец от документацията за обществената поръчка, като
следва да посочи изискуемата информацията в част IV: „Критерии за подбор“, буква Б: „Икономическо и
финансово състояние“, т. 1а.
Офисът на изпълнителя, както и офиса на възложителя, находящ се в гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №
25В, в зависимост от естеството на изпълняваните дейности.

III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
А. За Обособена позиция № 1:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне
на ЕЕДОП, като попълва част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални
способности“, т. 1б.
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Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП, при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна.
Участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности
чрез представяне на ЕЕДОП, като попълва част IV: „Критерии за подбор“, буква „Г“ — „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле първо.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от
ЗОП, при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
Б. За Обособена позиция № 2:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне
на ЕЕДОП, като попълва част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални
способности“, т. 1б.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП, при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна.
Участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности
чрез представяне на ЕЕДОП, като попълва част IV: „Критерии за подбор“, буква „Г“ — „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле първо.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от
ЗОП, при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
А.За Обособена позиция № 1:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
? „Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена
позиция № 1 е „доставка на компютърна и печатна и/или копирна техника или еквивалентна дейност.“
Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на
настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени
от един или повече възложители в един или повече договори.
2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват на сертификация — доставка на
компютърна и копирна техника или еквивалентни дейности.
Б. За Обособена позиция № 2:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
? „Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена
позиция № 2 е „доставка и монтаж на мебели, вътрешно и външно обзавеждане или еквивалентна
дейност.“
Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на
настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени
от един или повече възложители в един или повече договори.
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2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват на сертификация — доставка и
монтаж на мебели и обзавеждане или еквивалентни дейности.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:
Описанието на предмета на поръчката и изискванията на възложителя за изпълнение предмета на
поръчката са подробно описани в техническата спецификация,част от документацията за обществената
поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора по всяка от обособените позиции се представя от
участника, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, при подписване на д-ра за
нейното изпълнение,и е в размер на 3 % от стойността му. Гаранцията за изпълнение се представя
под формата на: банкова гаранция в оригинал или парична сума (платежно нареждане в копие), или
застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията. В случай, че тя
е представена като банкова гаранция или застраховка,то срокът на действието ѝ следва да надвишава
с 30 дни срока за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията — в проекта на договор.

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/11/2019
Местно време: 17:30

IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 05/05/2020

IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/11/2019
Местно време: 14:00
Място:
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Сградата на народно читалище „Родопска искра 1880“: гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ № 25В.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
От участие в процедурата се отстранява:
— участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от
ЗОП (в случай, че спрямо него е налице някое от посочените основание за отстраняване, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.
56, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът предоставя информация относно липсата или
наличието на обстоятелствата съгласно указанията в документацията за обществената поръчка,
— участници — свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 ДР на ЗОП; участник, за когото е налице
обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество,
— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря
на изискванията на техническата спецификация и условията по поръчката,
— участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (В случаите по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето
относно инициирани мерки за реабилитиране в част ІІІ от ЕЕДОП),
— Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,
— Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са
изброени в приложение № 10 от ЗОП,
— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,
— участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на
валидност на офертата си,
— участник, който в ценовото си предложение е предложил цена, надвишаваща прогнозната
(максималната) стойност на поръчката по съответната обособена позиция.
На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП възложителят има право да не отстрани от процедурата участник
на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е
в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез
представяне на ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация, изисквана от възложителя —
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попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част III „Основания за изключване“, съгласно указанията,
предоставени в документацията за обществената поръчка.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок, при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2019
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