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АГЕНЦИЯ  ПО  ОБ lЦЕСТВЕНИ  IIОРЪЧКИ , 

А 1 О  	 • 	 1000 София , ул . "Леге" 4 
~ 	 мта il: аор(3яор .Ьg 

интериетааоес : http://www.aop.bR  

ОБЯВА  
за  обществена  поръчка  на  rгойност  по  чл . 20, ал. 3 от  ЗОП  

Номер  На  обавата : 3659/17.10.2016г. 

Възложател : Висте  всениоморско  училише  „Н .й .Вanцаров" 

Поделеиве  (когато  е  приложимо): Неприложимо  
Партида  в  ретистьра  На  о6щемвеННте  поръчкв : [909] 
Адрес : гр . Варна  9026, ул . „Васил  Друмев" 73, 

Лиде  за  контакт  (иоже  и  поеече  от  едно  лт/а): Радко  Радев  

Телефои : 052 552226; 0885 824739 

E-mai1: naval_асад_1ega1@aбv.бg 
Достьцьтдо  докумеятадията  за  поръчката  е  траьичеы : [J Да  0 Не  
ДопълиНтедва  ииформадхя  молсе  иа  бъде  получена  от : 

Н  Горепосочехот /ите  мясro/месга  за  контакг  
[] Друг  адрес : (мапя  посочете  dpyz адрес) 
Приемаве  На  докумевти  и  оферти  по  елекгровеН  път : [] Да  Н  Нс  

Обект  ва  поръчката : 

[] Сіроигелство 	. 
~ ДОСС8ВКи  

[] Т'слУ1'и  
IIредМеТ  Н8 пОрЪчк8та : 
Доставка  на  морски  системи  за  комуникация  

Кратхо  опхсаиие : 
Обхватьт  на  поръчката  е  доставка  на  10 броя  мобилни  морски  системи  за  комуникация  и  10 
броя  етационарни  мореки  системи  за  комунхкация  в  едио  с  услуга  за  гаранционно  
обслужване . 

Предьазначението  на  оборудването  е  за  осъществяване  на  гласова  комуникация  между  
стационарии  и  мобилнн  морски  потребнтели . 

Общеетвенаrа  порьчка  е  необходима  за  изпълнение  на  прсекr по 'лрограма  BG02 „Интегрхрано  
улравленне  на  морските  и  вътретиитс  води , съфинансирана  от  Финавсовия  Механивъм  на  
Европейското  Икономическо  Простраиетво  (cbM ua EHfI) 2009-20 I 4 г . Договор  за  безвъзмездна  
финансова  помощ  (GФП ) Д-33-62113.07.2015 „Иитегрирана  информациониа  система  за  
лоддрьхаса  управпението  на  бреговата  зона". 

Основнаrа  цел  на  прсект  e създаване  на  интегрирана  информационна  систсма  за  иобиване , 
обработваве  и  анализ  на  различии  видове  информация , предоставена  от  собствени  техиически  
системи  н/ипв  от  вече  еъществуващи  такива  в  внтерес  на  повишаване  ефективноспа  на  
управление  на  бъпгарските  крайбрежни  зоии . 
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Място  ва  взвъртваве : 
ВВМУ  Н .И . Вапцаров ", гр . Варна , ул . „Васнл  Друмев" Tk73. 

Обща  ирогвозва  стойиосг  на  iюръчката  (е  ле., безДДС): 9 500,00 лв . без  ДДС  

Обособевв  позвв 
	

ј  А  

Номер  иа  обособената  возиция : [......] 

Наимсвовавве : [......] 	, 

Прогвозна  стоёвоrг  (влв., безДДС): [ ] 
Забележка : Използвайте  този  раздел  толкова  пъти, колкото  са  обособените  ппsиг/ии. 

Условвя , ва  които  трябва  да  отговарят  участииците  (коzато  е  nриложимо): 
В  обшествената  лоръчка  може  да  участва  всеки , койго  отговаря  ва  условията , посочени  в  Закон  
за  обществени  поръчки  (ЗОЛ ), Правнлиика  за  npunaraue ua ЗОП  (ППЗОП ) и  пьсочените  в  
настоящата  обява  изисхнания  на  Възложителя. \ 
В  т.ч .: 
цзвскваввя  за  лвчвото  сьстоянве : 
За  изпьлнение  на  общесгвената  поръчка  може  да  лодаде  оферта  встю  българско  или  
чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице  unu техни  обедивения , какго  и  всяко  друro 
образуванне , което  има  право  да  извъртва  доставката  еъгдасно  законодателството  на  държавата , 
в  която  то  е  уставовено , и  за  което  отсъе ,°гват  обсroятелствата  по  чп . 54, ап. 1, т. 1-5 и  7 от  ЗОП . 

Лравоспособво rг  за  упражняване  на  професвовалиа  дейиост : Неприложимо  

Иковомическо  w фивансово  състояиве : Неприложимо  

Техиически  и  професионалий  свособиоств : Учасгницитс  трябва  да  притежават  onur в  
извършване  на  включени re в  предмета  на  поръчката  дейности , като  през  последните  три  roдини , 
считано  от  датата  на  подаване  на  оферти  в  насгоящата  процедура  са  изпълнили  поне  една  
дейност  с  предмет  и  обем , цдеитичеы  или  сходеи  с  предмета  на  настоящата  поръчка . 
Като  дейност  с  идентичен  или  сходен  предмет , Възпожитсля  ще  приеме  дейносг/и  по  доставка  и  
осигуряваие  на  гаранционво  обсдужване  на  технически  системн/оборудване /технюса  за  
добиване /обработванеlанапиз  на  информация  за ,управпение  на  крайбрежни rе  води . 
Съответсгвието  с  това  изискване  се  удостоверява  с  представен  еписък  на  изпъпнени  дьставки  
(образец  Ns 7), идентични  илн  сходни  с  предмета  на  поръчката  през  последните  три  тодини , в  
който  са  посочени  стойност , дата  и  получател  йа  доставката . Списъкът  еледва  да  е  придружен  е  
доказигелство  за  нзвършването  ва  роне  една  от  посочените  в  ыего  доставки . 

Други  условия : 
1.Прв  участие  на  обединения , които  не  са  юридическн  лица , съответсгвието  с  критериите  за  
подбор  се  доказва  от  обединението  участник , а  не  от  всяко  от  лицата , включени  в  него , с  
изключение  ua сьответна  регистрация , представяне  на  сертификат  unu друт  условие , 
ыеобходимо  за  изпълненив  на  поръчката , сьгласно  изискванията  ва  нормативен  или  
административен  акт  и  сьобразно  разпределеннезо  на  учасгието  на  лицата  при  изпълнение  на  
деiiвостите , предвидено  в  договора  за  сьздаване  на  обединението . 
2. Когато  участник  е  чуждестраино  лице , тй  представя  съогветеы  еквивanенг  ыа  изискващвте  се  
локументн  за  дока .зване  на  критериите  за  подбор  съгласно  ааконода - телството  на  държавата , в  
която  е  уставовен . 



3.Участниците  могат  за  конкретната  поръчка  да  се  позоват  ыа  капацитеrа  на  трети  лица , 
независимо  от  правната  врьзка  межqу  тях , по  отношение  iia кры  териите , свързани  с  
икономическото  и  финансовото  състояние , техническите  споеобносги  и  професионюгиа rn 
КОМпетентвос i. 
4. Когато  участюп rьт  се  позовава  ва  капацигеiа  на  трети  лица , той  трябва  да  ьюже  да  докаже , чс  
ще  разполага  c техгпiге  pecypcu, като  предсгави  докумеити  за  поетите  от  трети re лица  
задължения . 
5. Третите  лица  трябва  да  отговарят  на  сьответните  критерии  за  подбор , за  докачването  на  коит0 
участникът  се  позовава  на  техния  калацигет  и  за  тях  да  не  са  налице  основанията  за  отстраняване  
от  процедурата . 
б . Възложителят  изисква  от  учаспшка  да  эамееш  посоченот  от  него  iрето  лице , ако  то  не  
отговаря  на  няксе  от  условията  по  т. 4. 
7. Когато  участник  в  процедурата  е  обедшгегше  от  физически  utunu юридическн  лица , той  може  
да  докаже  изпълнението  на  критерните  за  подбор  с  капацитета  на  трети  лица  при  спаsване  на  
условията  по  т.3 и  т.5. 
8.Когато  участника  ползва  подизпълнитепн  последнитс  трябва  да  отговарят  на  съотьетинте  
критерии  за  подбор  съобразно  вида  н  дела  от  поръчката , който  ше  изт,лгwват . 

Ивформадвя  отвосво  задазеаё  доръчкв  (когато  е  прияпжимо): Неприложимо  
[] Порьчката  е  запаsена  за  спещtализира ,ш  предприятия  rши  кооперации  на  хора  с  
увреждания  или  за  лица , чнято  основна  цел  е  социалното  интегрир aне  на  хора  с  
увреждания  unu на  xopa в  неравиос nойно  положеиие  

[] Нзпъпнението  на  поръчката  е  ограничено  в  рамкитс  ва  програлпэ  за  създаване  на  
ЗаWитеНи  работин  Места  

Крвтервй  за  възлагаве : 

[] Оптимапио  съотношеине  качество /цеиа  въз  осиова  на : 
[] Цена  и  качествени  показатели  
[] Разходи  и  качесгвени  показатели  

[] Ниво  на  разходите  
І  Най-ниска  цена  

Показатели  за  оцевка : (моля . ловторете . xaixomo льти  е  необходими) 
Име : [......) 	 Teяrerr: ( ] 

Срок  за  долучававе  ва  офертвте : 

Дата : (дд/мм/zzzz) 20/10/2016г. 	 Час : (чч :мь ) 17:U0 

Срок  ва  валядяост  ва  офертвте : 

Дата : (дд/мм/zzzz) 30/1 112016г. 	 Час : (чч :мм) 17:00 

Дата  в  час  ва  отваряяе  ва  офертвте : 

Дата : (дд/лиr/гггг) 21/10/2016г . 	 Час : (чч :мм) 10:00 

Място  ва  отваряие  ва  офертвте : 
Отварянет  на  офертите  ше  се  извърши  при  условията  на  чл .97, ап . 3 от  ППЗОП  на  21.10.2016г . 
от  10:00 часа  в  сграцата  на  ВВМУ  Н .Й .Вапцаров" в  тр . Варна , ул . „Васип  Друмев " Ns73. 
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Ивформацвв  отиосио  средства  от  Европейскиа  съюз : 
Обшествената  поръчка  е  във  връsка  c проект  u/unu програма , финансхран /а  със  средства  от  
европейскитс  фондове  и  програми : Да  [Х  ] Не  [] 

При  изготвяне  на  oфeprrra всекн  учаrгник  трябва  да  се  придържа  точво  кьм  усrювията , 
обявени  от  Възложителя , свързани  с  обществената  поръчка . Оферiига  се  изготвя  по  приложеиите  
кьм  обявага  образии  и  припожения , публикувани  на  мнтернет  сраницата  на  Възложитля : 
httpl/pp.naval-acad. бel 

Офертага  се  представя  в  писмеи  вид  на  хартиеи  носител . Всички  докуме rпи  в  офертата  трябва  да  
бъдат  на  български  езмк . Ако  в  офертата  са  вкпючеии  документи  на  чужд  език , те  следва  да  са  
придружени  с  превод  на  бъпгарски  еsик . 

Пликът/опаковката  с  офертага  трябва  да  съдържа : 

І . Списък  на  документиге , съдържащи  се  в  офертата , подгшсаи  от  предсrавляващия  учаrпiика . 
Списъкьт  се  посгавя  като  първи .началеи  документ  в  предложението  на  участиика . 
2. Нотархално  заверено  пълномощно  на  лхцето , подпвсващо  офергага  (оригинал ). Предсгавя  се , 
когато  офертата  (или  някой  докумеігг  от  иея) не  е  подписана  от  управляватия  и  представляват  
участиика  съгласно  акryалната  му  регистрация , а  от  ьзричио  упълиомошеи  негов  представит.зі .' 
Пъпномощнотхх  следва  да  съдържа  всички  данни  на  лицата  (упьлиомощеи  и  упъл rюмошитед ), 
какro и  изрично  изявление , че  упълномощеното  лице  има  право  да  подпише  оферrдта  или  
отделни  до iryмеиги  ог  нея . 
З . Представяне  на  участника  (образец .Тй! 1). 
4. Декларация  по  чл . 54, ап . 1, т. 1, т. 2 и  т. 7 от  ЗОП  (образец  Tk- 2). 
5. Декларащ fя  по  чл . 54, ап . 1, т . 3, т. 4 х  т. 5 от  ЗОП  (образец  №  3). 
б . Техническо  предложение  (образец  TW- 4) с  прнложения  (прил . 1, 2, 3, 4, 5) 
Забележка : Оферта  на  участник , коато  не  съдържа  Техническо  преllложеиие  или  то  нелтговаря  
на  обявените  усповия  на  поръчката  няма  да  бъде  разглеждана  и  оценявана  от  Възложителя . 

Участник , койго  не  представи  Техиическо  предпоженхе  или  то  ве  отговаря  на  обявените  условия  
на  поръчката  ще  бъде  отсграхеи  от  участие  в  лроцедурата  по  възпатане  на  обгцествената  поръчка  
на  осьование  чл . 107, т. 2, 6. „а" от  ЗОП . 
7. Ценово  предяоже tиtе  (образец  Ns 5). 
Цеховото  предложение  следва  да  бъде  подпхсано  от  предетавляващия  участника  или  от  
надлежно  упълномощено  от  хего  лице  с  нотариалио  заверено  пълномощно . Участиик , който  не  
представи  Ценово  преддоженне  хли  то  не  отroваря  на  обявените  условия  на  поръчката , или  
надвишава  определената  прогнозна  сгойност , ще  бъде  отстранен  от  участие  в  процедурата  по  
възлатане  на  обществената  поръчка  на  основание  чд . 107, т . 2, 6. „а" от  3ОЛ . 
8.Декларация  за  съгласие  от  подхзпълиигел /иге (образец  Ns б)(ако  се  ползват  такива ) 

9. Списък  на  изпълие tш  доставки  (образец№  7) 

По  настоящата  обшествена  пОръчка  не  се  предвиждат  авансово  н  междхини  плагдания . 
Плащанията  по  договора  се  взвършват  по  следната  схема : 

, 	 + 	 • 

- финanио  плашане  - в  размер  на  1000/о  от  цената  на  актива  след  подписан  приемо - 
предавателен  протокол , удостоверяващ  прнемавето  на  доставквта  без  забележки  

1lлащанията  ще  се  извършват  по  банков  път  по  предоставена  от  Изпъпнителя  u пскичена  в  
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цоговора  банкова  смеnса . Възложитедят  дължв  плащане  само  за  действително  извършени  н  
одобрени  разходи  за  изпълнение  предмета  на  съответешя  доroвор . 

Неразделна  част  къю  обявате  е  Инфорюаш +п  към  обява  за  събираве  iia оферт  за  лоставка  на  
морски  системи  за  комуникаШ iя . 

Дата  иа  иастояwата  обява  
Ilara: (JJ/лиi/гггг) 17/1012016 	/ 

Трите 	 I раиг  Светослав  Димитров  Димитранов  
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