
BG-Пловдив 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

№9041874/18.05.2015 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, 

България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, 

Факс: 032 654396 

Място/места за контакт: гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.au-plovdiv.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.au-plovdiv.bg/. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Публична покана с предмет "Доставка на лабораторна апаратура по 

обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив", 
съобразно указания за участие и техническа спецификация посочваща 
конкретните обособени позиции, приложени към документацията за участие, 
публикувана на интернет адреса на профила на купувача - www.au-plovdiv.bg. 
 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

38300000, 38400000, 38410000, 38500000 

Описание: 
Измервателни инструменти  
Уреди за контрол на физически характеристики  
Уреди за отчитане  
Уреди за контрол и изпитания  
 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Общата стойност на поръчката по договора не може да надвишава 66 000 лева 
без ДДС. Поръчката е финансирана със средства по бюджета на АУ- Пловдив. 
Посочената обща стойност не може да бъде надвишавана. 
 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

mailto:venelin.tsekov@abv.bg
javascript:openURL('http://www.au-plovdiv.bg')
javascript:openURL('http://www.au-plovdiv.bg/')


66000 BGN 
 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 
 

NUTS: 

BG421 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Участник в процедурата следва да представи посочените по-долу документи 
за доказване на своите технически възможности и квалификация, като трябва 
да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация: -Минималните изисквания към персонала на Изпълнителя са 

да има на разположение за срока на изпълнение на договора, вкл. за периода 
на гаранционен сервиз най – малко две технически лица, отговорни за 
доставката, монтажа и гаранционно обслужване, вкл. за контрола на 
качеството, за което участникът представя нарочен списък. За изпълнението 
на това минимално изискване, списъкът се придружава с декларации от 
лицата, включени в него, за ангажираност при изпълнение на обществената 
поръчка. /Забележка – независимо за колко обособени позиции участва 
участникът, той следва да има минимум две технически лица, като това се 
отнася както при участие за една обособена позиция, така и при участие за 

всички обособени позиции/ -Участникът трябва да има изпълнени най – 
малко три доставки на подобно оборудване, които се посочват чрез 
представяне на списък на доставките, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка – подобна лабораторна апаратура, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършените доставки. /Забележка – независимо за колко 
обособени позиции участва участникът, той следва да има минимум три 

доставки, като това се отнася както при участие за една обособена позиция, 
така и при участие за всички обособени позиции. Подобна е апаратура, която 
влиза в обхвата на някоя от обособените позиции./ -Участниците трябва да 
притежават валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2008. 
Забележка 1: Участник в поръчката може да използва ресурсите на други 
физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие 
че представи документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези 
ресурси. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от 
участниците в обединението. Забележка 2: Предлаганата от участник цена за 
отделните обособени позиции, следва да е с включени печалба, данъци и 
всички други разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания 



обхват, в т.ч.: разходи за мобилизация на екипа на Изпълнителя; разходи за 
осигуряване на необходимата апаратура, консумативи за първоначална 
инсталация, ако са необходими; заплащане на възнаграждения на екипа на 
Изпълнителя, вкл. произтичащи социални и здравни плащания, свързани с 
работата на Изпълнителя; плащания към подизпълнители /ако има такива/; 
разходи за първоначална инсталация и при изискване от Възложителя 

обучение на персонал за работа с доставяната апаратура, други разходи, 
считани за необходими за изпълнение на договора, 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Оценяването се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., 

определена по следните показатели: 1. Предложена цена – П 1 - 50% (0,50) - 
100 т. - Т ц; 2. Сервизно обслужване – П 2 -15 % (0,15) -100 т. -Т со; 3. 
Гаранционни условия след въвеждане в експлоатация - П 3 -20 % (0,20) -100 
т. - Т г; 4. Срок на доставка - П 4 - 15% (0.15) -100 т. - Т д; Показател № 1: 
„Предложена цена” (Тц) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест 
в комплексната оценка 0,50. Максималният брой точки – 100 точки получава 
офертата с предложена най-ниска обща цена. Точките на останалите 
участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: Ц min Т ц = 100 х ----------, Ц n Показател 2 „Сервизно 
обслужване” (Т со) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 
комплексната оценка 0,15. Максималният брой точки – 100 точки получава 
офертата с предложени най-добри условия по отношение на сервизното 
обслужване, като точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като 
сума от точките по-начина посочен в таблица. Показател 3 “Гаранционни 
условия след въвеждане на оборудването в експлоатация”, с максимален брой 
точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20. Минималният 

брой точки – 70 получава офертата/те, която/които ще осигурят минималния 
срок определен от възложителя за гаранционно обслужване – 2 години. За 
всяка допълнителна година гаранционно обслужване се получават по 15 
точки, до достигане на 100. Точките по този показател на n- я участник се 
получават по следната формула: П 3 = Т г х 0,20, където: “0,20” е 
относителното тегло на показателя. Показател 4 „Срок на доставка” (Тд) – с 
максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 
0,15. Минимален брой точки (Тд) – 60 точки получава офертата с предложен 

срок на доставка 25 дни. За всеки ден по-малко спрямо максималния срок от 
25 дена се дават по 2 точки, но не повече от 40 т. Точките по този показател 
на всеки от участниците в процедурата се получават по следната формула: П 
4 = Т д х 0.15, където: 0,15 е относителната тежест на показателя. 
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от 



оценките на офертата по четирите показателя, изчислени по формулата: КО = 
П 1 + П 2 + П 3 + П 4 Оценката се закръглява с точност до два знака след 
десетичната запетая (0.00). Офертата, получила най-висока комплексна 
оценка, се класира на първо място. Забележка: Класирането се извършва по 
отделни обособени позиции. Пълна информация за методиката за оценка на 
офертите е публикувана в одобрената документация за участие, намираща се 

на интернет страницата на възложителя - www.au-plovdiv.bg. 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

28/05/2015 16:00 
 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Всички документи от Офертата се представят окомплектовани в папка, 
поставена в запечатан непрозрачен плик. На плика с офертата се отбелязва 
наименованието на предмета на обществената поръчка, наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронна поща. Копия на документи, приложени към офертата се 
представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и 
мокър печат на представителя на участника; Участникът може да подава само 

едно предложение. Валидността на предложението е не по – малко от 30 
(тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 
Офертата се представя от участника или от упълномощен от него 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
Върху плика участникът посочва предмет на поръчката, наименование, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Място 
и срок за подаване на офертите: Офертата се подава в деловодството на 
Аграрен университет – гр. Пловдив, бул.”Менделеев” № 12 не по-късно от 

деня и часа, посочени в публичната покана. Офертите на участниците ще се 
приемат в деловодството на Аграрен университет - гр. Пловдив, бул. 
“Менделеев” № 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 
16:00ч. до датата, посочена в публичната покана за обществената поръчка. 
Отварянето на офертите в горепосочената публична покана ще се извърши 
при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП от 14:30 часа на 29.05.2015 г. в сграда 
Ректора на Аграрен университет - Пловдив, етаж II, Заседателна зала. 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

28/05/2015 

 


