
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
119 СУ "АКАД.МИХАИЛ АРНАУДОВ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000668601

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. ЛАТИНКА №.11

Пощенски код:
1113

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Силвия Николаева Петрова

Електронна поща:
spetrova@119su.bg

Телефон:
+359 897011950

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://119su.bg/bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27188

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/68412

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/68412



Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и
пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://119su.bg/bg/uchilishteto/obshtestveni_porachki

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка и инсталиране на училищно оборудване – преносими компютри, с необходимия лиценз за управление
и технически принадлежности“ за нуждите на 119.СУ „Академик Михаил Арнаудов ”

II.1.2) Основен CPV код

30000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка обхваща доставката и инсталирането на училищно оборудване – преносими
компютри, ведно с необходимия лиценз и технически принадлежности. Обществената поръчка се финансира с
бюджетни средства предоставенина 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ за продължаване модернизацията на
учебния процес.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
68111.67

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
сградата на 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов", гр. София, ул. Латинка № 11

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Предметът на обществената поръчка обхваща доставката и инсталирането на училищно оборудване – преносими
компютри, ведно с необходимия лиценз и технически принадлежности. Обществената поръчка се финансира с
бюджетни средства предоставени
на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ за продължаване модернизацията на учебния процес. Обемът на
обществената поръчката е, както следва:
1. Доставка и инсталиране на 7 броя нови преносими компютри за ученици, с необходимото техническо
оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника –
Приложение 1 към документацията на Възложителя;
2. Доставка и инсталиране на 85 броя нови преносими компютри (Chromebook) за ученици, с необходимото
техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата
техника – Приложение 2 към документацията на Възложителя;
3. Доставка и инсталиране на 10 броя нови преносими компютри с активна писалка (Chromebook) за учители, с
необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и
количествата техника – Приложение 3 към документацията на Възложителя;
4. Доставка и инсталиране на 95 броя лицензи за управление на Chromebook за ученици и учители, съгласно
приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение 4 към документацията
на Възложителя;
5. Доставка и инсталиране на 1 брой Google Chromecast за безжична връзка с проектор/touch екран/дисплей,
съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение 5 към
документацията на Възложителя.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Показател П1 – Техническо предложение на участника - 60

Цена

Тежест
40

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
68111.67

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2.9) Допълнителна информация

При подписване на договор за изпълнение на настоящата поръчка, участникът, избран за Изпълнител трябва да
представи гаранция за изпълнение /форма по избор/ на договора в размер на 1% (един процента) от стойността на
договора без ДДС и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) кал.дни.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



В настоящото възлагане не може да участва и ще бъде отстранен участник, за когото са налице:

1. обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП;

2. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП;

3. лица, за които са налице обстоятелства 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, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от същия закон. Забраната се
отнася за пряко или косвено участие в процедурата.;
4. лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, може да докаже, че
е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл.56 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания

III.1.3) Технически и професионални способности

1. Участникът следва да е изпълнил минимум две дейности/доставки, които са идентични или сходни с предмета
и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата.
● Под дейности „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Доставка на техническо оборудване,
необходимо за образователни цели.
● По сходен на предмета на поръчката “обем” следва да се разбира доставката на минимум 50 броя нови
преносими компютри (Chromebook) с необходимото техническо оборудване и софтуер, както и доставка и
инсталиране на минимум 50 броя лицензи за управление на Chromebook .
Участникът попълва информацията в ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител:
Списък на дейностите/доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите,
датите и получателите, придружени с доказателства за извършените дейности.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

2.Участникът трябва да разполага с минимум двама сертифицирани експерти експерти, специализирани в
областта на администриране на Google G suite и/или Chromebook или с еквивалентен сертификат;
Участникът попълва информацията в ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител, да представи списък на лицата, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, ведно с
документи, доказващи съответствието им със заложените изисквания.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Не

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
31-юли-2020

Час
23:59



IV.2) Срок на валидност на офертите

Офертата трябва да бъде валидна до
31-януари-2021

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
03-август-2020

Час
17:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Цялата информация, свързана с възлагането на обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на
Възложителя.

VI.1) Дата на изпращане

21-юли-2020

Възложител

Име и фамилия:

Диян Величков Стаматов

Длъжност:

Директор на 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"


