
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
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З А П О В Е Д 

 

№ 267/ 18.11.2015 г. 

 

На основание чл.14, ал. 4,  т. 2, по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени 

поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки 

 

     Н А Р Е Ж Д А М 

 

Откривам обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет:  

 „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ 

ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” 

за 37 терминални работни места 

 

1. Правно и фактическо основание за откриване на обществената поръчка: чл.14, 

ал. 4, т.2 и   чл. 101а от Закона за обществените поръчки. 

       2.Дейности при изпълнение на настоящата обществената поръчка, приложими при 

процедурите по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП:  

 2.1.Изготвяне на заповед на Възложителя, за откриване на обществената поръчка, 

определяне реда за нейното провеждане, одобрение на документацията за участие и 

определяне на длъжностните лица за събиране, разглеждане и оценка на офертите; 

 2.2.Изготвяне на документация за участие;  

  2.3.Изготвяне на пълно описание на обекта на поръчката; 

  2.4.Изготвяне на образци на документи, в т.ч. образци на: оферти за участие, 

декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, проект на договори, технически предложения, 

декларации за участие/ неучастие на подизпълнители, образци на документи имащи връзка с 

изискванията на чл.50 и чл.51 от ЗОП; 

  2.5.Изготвяне на списък със задължителни документи за участие в обществената 

поръчка за възлагане; 

  2.6.Определяне в съответствие на чл.51 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

на минималните изисквания за технически възможности и квалификация, на които 

участниците трябва да отговарят; 

  2.7.Избор на показатели за оценка на офертите с относителната им тежест, 

съобразени с чл.25, ал.7 от ЗОП и на методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите. 

  2.8.Определяне на критериите за подбор, за технически възможности и 

квалификация на участниците, както и документите, с които те се доказват.  

  2.9.Изготвяне на указания за подготовка на офертите от участниците в съответните 

процедури. 

 

3.Изисквания:  

3.1.Изисквания по отношение на документацията, която трябва да се изготви: 

           3.1.1.Тръжната документация предмет на настоящата обществената поръчка трябва е 

пълна, адекватна и съобразена изцяло с изискванията на Възложителя, Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както 
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и практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в 

областта на обществените поръчки. 

             3.1.2.Документацията не трябва да съдържа условия или изисквания, които да дават 

предимство или необосновано да ограничават участието на лица в обществените поръчки. 

            3.1.3.Критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, не трябва да се включват като 

показатели за оценка на офертите на участниците. 

            3.1.4.Документацията трябва да съдържа обективни и недискриминационни критерии 

и правила за подбор. 

              3.1.5.Обхватът на информацията и документите, които се изискват трябва да са 

съобразени и да съответстват на сложността на предмета и стойността на съответната 

обществената поръчка. 

        3.2.Изисквания към участниците в обществената поръчка:  
              3.2.1.Участникът трябва да притежава валидна регистрация за търговска дейност, 

свързана с областта на информационните технологии  - Представя удостоверение  за 

актуално състояние или актуално удостоверение за регистрация в Агенцията по 

 вписванията. 

     3.2.2.Наличие на валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на 

участника.  

  3.2.3.Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен от 

производителите  на сървър,  терминален клиент и монитори. 

  3.2.4.Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и 

неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и 

електромагнитна съвместимост. 

 3.2.5. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската 

директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат 

сертификати CE Mark или еквивалент. 

3.2.6.Наличие на Писмо от производителя на терминалния клиент (ТК), адресирано до 

МОН, в което еднозначно се дефинира дали участникът е оторизиран да предлага съответния 

продукт за целите на НП "ИКТ в училище" или коя фирма има право да оторизира участници 

за участие в НП "ИКТ в училище", като в този случай, фирмата участник представя оригинал 

за оторизация от упълномощената фирма. 

3.2.7.Информация за наличие на инсталирани от участника решения от предложения 

тип. Доказват се със списък-декларация включващ в себе си изпълнени договори за 

инсталация на решения от предложения тип, съдържащ име на учебното заведение, точен 

адрес, телефон и лице за контакт. Цитираните договори трябва да бъдат придружени от 

референции за добро изпълнение.  

3.2.8.Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от Закона за 

обществените поръчки; 

          3.2.9.Допуска участие на подизпълнители. 

 3.3. Изисквания към офертите на кандидатите.  

 Приложение №1 – Образец на ценова оферта 

 Приложение№2 – Облазец на техническо предложение за изпълнение  

 Приложение №3 – Административни сведения 

 Приложение №4 - Декларация по по  чл. 47, ал. 1, т. 1, б.а, б, в, г, д и ал. 2, т.4 и т.5 от 

 ЗОП 

 Приложение №5 - Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от 

ЗОП 



 Приложение  №6 - Декларация  по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 

 Приложение  №7 - Декларация  за ползване на подизпълнител 

 Приложение  №8 - Декларация  от подизпълнител 

 Приложение №9 - Проект за договор за възлагане   

 Приложение №10 – Опис на документите  

 Документи (удостоверения, сертификати, писма, препоръки и др.) по т.3.2. от 

настоящата заповед.   

 Други документи по преценка на участника; 

    Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа 

някои от изискваните документи, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 

 

       4.Техническо изпълнение на поръчката 

        37(тридесет и седем) терминални работни места, разпределени както следва: 

        4.1.25 (двадесет и пет) терминални работни места, позиционирани в два учебни 

кабинета(12+13) и свързани към един сървър. 

       4.2.12 (дванадесет) терминални работни места, позиционирани в един учебен кабинет и  

свързани към един сървър. 
 

5.Финансови условия: 

5.1. Стойност: Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер съответно 

до 28366.67 /Двадесет и осем хиляди триста шестдесет и шест  лева, 67ст./  без ДДС или 

34040,00 /Тридесет и четири хиляди и четирдесет /лева с включен ДДС.          
  

 Предложения за изпълнение на услугата над лимитираната няма да се допускат 

до разглеждане. 

 

 5.2. Условия на плащане:  

Схемата на плащане е съгласно условията на Проекто-Договор - Приложение  №. 9. 

5.3. Гаранция за изпълнение: Определям гаранция за изпълнение в размер на 3 % от 

стойността на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума 

или банкова гаранция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

 

6. Определям критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодната оферта” при 

следните показатели:  

 6.1. Показатели за оценка на офертата  и тяхната относителна тежест.    

№ 

по 

ред 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА 

Теглови 

коефициент 

1. 

Цена за доставка на оборудването/всички позиции  съгласно 

техническото задание/  - Ц 50 

2. Срок на доставка и монтаж - С 30 

3 

Оценявани технически параметри (подпоказатели), с теглови 

коефициент от техническата оценка-Т 20 

3.1. Възможност за интегрирана WIFI oпция на оферирания по-горе 

терминален клиент (доказателство с технически материал)- (Т1): 
 

   да                                                           Т1= 0,5 



   не                                                            Т1=0 

3.2. Оценка на интерфейса между ТК и монитора (T3);  

   цифров интерфейс DVI/ HDMI  Т2=1 

   аналогов интерфейс VGA  Т2=0 

3.3. Оценка на обема на дисковата подсистема в RAID масив (Т4).  

  над 2 TB                                             Т3=1 

  под 2 TB                                             Т3=0 

3.4. Оценка на качествата на предложените твърди дискове  – (Т5);  

   Еnterprice class (сървърни)     Т4 =  1 

   Desktop class                                       T4=0 

3.5. Наличие на поне 10 инсталирани теринални решения от същия като 

оферирания тип, къде, кой може да потвърди или писмени препоръки 

от съответните училища – (Т6); 

 

   да                                                         Т5=1 

   не                                                         Т5=0 

3.6. Колко терминални решения  от същия тип (максимум 10) се използват 

за преподаване с използване на пакети с графичен дизайн, CAD 

системи – къде? Контакт за проверка (Т7) 

                                                                                   

 

Т7 = брой/10 

 

3.7. Имате ли централизирана система за дистанционна поддръжка на 

терминалните кабинети? 

Ако да, кои училища поддрържате така? Кой в тези училища (поне 10) 

може да потвърди, че е използвал тази система за поддръжка и как? 

(Т8) 

 

 

  да                                                         Т7=2 

  не                                                         Т7=0 

 6.2. Методика за определяна на комплексната оценка  

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблицата  и 

съответните им стойност получени по формулата: 

К = Ц + С + Т , 

където: 

      Ц - предлагана цена - с максимален брой точки 50 

 Оценката се формира по формулата: 

 Ц =  Минимална предложена цена   х 50 

                Предложена цена от участника 

 

      С - Срок за доставка на оборудването -с максимален брой точки 30 

  Оценката се формира по формулата: 

 С =  Минимален предложен срок за доставка на оборудването  х 30 

                    Предложен срок за доставка на оборудването от участника 

 

Т =    Тi   х 20 , където  

 Тmax 

 



Тi = (Тi1+Тi2+Тi3+Тi4+Тi5+Тi6+Тi7) – средно аритметична стойност на техническите  

   7   показатели на участника 

    

 

Тmax = (Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7)  - средно аритметична стойност на техническите   

    7  показатели на участника получил най-висока оценка  

 

 

Забележка:  За всяка  подадена  оферта се  изготвя  комплексна оценка. 

 

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки. 

           
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

7. Определям следните срокове:  

 7.1.Срок и място и начин за получаване на офертите:  

  -до 30.11.2015 г., до 16:00 часа. 

  - п.к.4270, гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови-север” №53а, в 

  деловодството на гимназията. 

  - лично, чрез упълномощено лице или чрез куриерска фирма с доставка до 

  адреса на възложителя с обратна разписка и входящ номер.  

 

 Няма да се допускат  до участие в  разглеждане , оценяване и класиране на 

офертни предложения , които не са постъпили по горе описания начин – до адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   в указания срок. 

 

7.2. Място, ден и час за разглеждане на предложенията – 01.12.2015 г. от  13:00 

часа в  кабинета на главния счетоводител, адрес: адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - 

север” № 53а 

 

 7.3.Офертата на участника следва да бъде представена запечатана в непрозрачен 

плик,  с надпис:  

За участие в обществената поръчка  по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ 

ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” 

 

 Име на участника, адрес за кореспонденция, представляващо лице, телефон, факс 

и е-мейл адрес.  

Документацията от офертата да бъде поставена в три папки, като всички страници са 

номерирани, както следва: 

Папка №1 – Документи за подбор 

Папка №2 – Техническо предложение  

Папка №3 – Ценова оферта 

 

 7.4.Информация, свързана с участие в обществената поръчка се получава от 

деловодството на гимназията : гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - север” № 53А, тел:0336 

62913, факс:033662912 , e-mail: pgss_parvomai@abv.bg. 

 

 Пълният комплект документация за участие в обществената поръчка може да се 

получи от деловодството на гимназията на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - 

север” № 53А и от интернет страницата  на училището:www.pgss-vlevski.com. 
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О Д О Б Р Я В А М: 

 

 Публична покана за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител на 

доставка с предмет: 

 

„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО 

НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ””, 

  

 която е неразделна част от настоящата заповед; 

 

 2.Документация за участие в обществената поръчка за възлагане на доставка с 

предмет:  

„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО 

НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” 

при посочените в нея параметри.  

 

 Контрол по заповедта възлагам на Георги Христев Кирев – ПДУПД на ПГСС 

“Васил Левски” гр.Първомай. 

 

 Заповедта ми да се връчи на ПДУПД и главния счетоводител, ЗАС и техническия 

секретар за сведение и изпълнение. 

    

 

  Росица Генова  
  Директор на ПГСС «Васил Левски»  

  гр.Първомай 

 

 

 

Запознати: 

 

Г.Кирев   М.Гъделева   И.Колева  А.Стайкова 


