
/ АГЕНЦНЯ  ПО  ОБ lЦЕСТВЕНН  IIОРЪЧКН  

	

1\ O П 	 1000 София , ул. "Леге" 4 

	

~ 	 мта il: aopQaop.bg 
интеонет  anoec: htto://www.aon.b¢  

ОБЯВА  
за  обществепа  поръчка  па  стойпост  no чл . 20, ал . 3 от  ЗОП  

Номер  на  обявата : ОС-282/06.10.2016г. 

Вьзложвтел : Висше  всеш iоморско  учпшище  „Н .й .Вапцаров ' 

IIоделеввв  (когато  е  приаожшго): Непрвложwчо  
Партида  в  регвмъра  ва  обществеввте  ворьчкв : [909] 

Адрес : гр . Варна  9026, ул . „Васил  Друмев" 73, 

Лвде  за  ковтвкг  (може  и  поеече  от  едно  ли ryа): Радко  Радев  

Телефов :052 552226;0885 824739 
E-mai1: naval_асад_legal@a6v.bg  

Домъпът  до  докумевтадвята  за  воръчката  е  ограввчев : [] Да  Ef Не  
Допълввтелва  ввформадвя  може  да  бъде  волучева  от : 

Е1 Горепосоченото /кre място/места  за  контакт  
[] Друг  адрес : (моля , посочете  друг  адрес) 
Првемаие  иа  докумевтв  и  офертв  по  електровеи  път : [] Да  Н  Не  

О8ект  ва  ворьчката : 

[] Строитеяство  
IyJ Доставки  

П  услуги  
Предмет  иа  поръчката : 
Доставка  на  морскн  системи  за  комуниквция  

Кратхо  оввсавве : 
Обхватьт  на  поръчката  е  доставка  на  (0 броя  мобилни  морски  свстеми  за  комунвкацня  н  10 
броа  сгационарии  морскн  системи  за  комуникация  в  едно  с  услуга  за  гаранцвонно  
лбслужване . 

Предназваченнето  на  оборудването  е  за  осъществяване  на  гласова  комуникацня  менщу  
стационарни  и  мобилии  морски  потребитепи . 

Обществената  поръчка  е  необходума  за  изпълнеиие  на  прсект  по  програма  BG02 „Интегрнрано  
управление  на  морскиre и  въlрешните  води", rьфш iансирана  от  Финансовия  Механизъм  на  
Европейското  Икономическо  Проrгранство  (ФМ  на  ЕИП) 2009-2014г. Договор  за  безвъsмездна  
финансова  помощ  (БФП) Д-33-62/13.07.2015 „Интегрнрана  информацнонна  система  за  
поддрьжиа  управяението  на  бреговата  зона". 

Основната  цел  на  прсекга  е  сьздаване  на  хнпегрирана  ииформационна  система  за  добиване , 

обработване  и  анализ  на  разпични  видове  информаш +я , предоставена  от  собствени  технически  
системи  и/или  от  вече  сьществуващи  rакива  в  внтерес  на  повишаване  ефекгивноспа  на  
управдеиие  на  бъпгарскитс  крайбрежни  зони . 
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Мисто  ва  взвършваие : 
ВВМУ  „Н .Й . Вапцаров  >, гр . Вариа , ул . „Васил  ДРУмев" Ns73. 

Обща  прогнозва  стойноrг  на  поръчката  (влв., (,аsДДС): 9 500,00 лв . беа  ДДG 

Обособеии  возидии  (когато  е  ирияожимо): Q Да  Не  

Номер  ва  обособевата  нозвдвя : [......] 

Навмевовавве : [......] 

СТОйвосТ  

заfiеле .жка: използваате  тозираздел  толкова  rrьти, колкото  са  оFюсоfiените  позиtуlс  

Условвя , иа  коит0 трабва  да  Отговарят  учамвв qвте  (когатп  е  ирипО.хСиио): 
В  общественаrа  поръчка  може  да  учасгва  всеки , койгго  о'поваря  на  условията , посочени  в  Закон  
за  обществени  поръчки  (ЗОП ), Правилиика  за  прилагане  на  ЗОП  (ППЗОП ) и  посочеинге  в  
настоящата  обява  изисквания  на  Възложителя . 
в  т.ч .: 
йзвскваиия  за  личиото  състоявве : 
За  изпълнение  на  обществеьата  поръчка  може  да  подапе  оферта  всяко  българско  или  
чуждеrграино  физическо  или  юридическо  лице  или  техии  обедниения , както  и  всяко  друго  
образуванне , което  има  право  да  иавършва  доставката  съгласно  законодателството  ыа  държавата , 
в  която  то  е  установено , и  за  каето  отсъетват  обстоятелстваrл  по  чл . 54, ап. 1, т. 1-5 и  7 от  ЗОП . 

Правосвособиост  за  уираапняваве  ва  нрофесвоналва  дейиост : Неприложимо  

Икономнческо  в  фвиавсово  rытояиие : Неприложимо  

Технвческя  в  професвовадвв  свособиости : Участвиципэ  трябва  да  пригежават  опит  в  
извършване  на  включе iпае  в  предмета  на  поръчката  дейиоств , като  през  последните  три  години , 
считано  от  датата  на  подаване  на  оферти  в  настоящата  процедура  са  изпълнили  поне  една  
дейност  с  предмет  и  обем , иден iячен  нли  сходен  с  предмета  на  настоящаrа  поръчкв . 
Като  дейност  с  идентичен  или  сходен  предмет , Възложитегw ще  приеме  дейносг /и  по  доставка  и  
осиryряване  на  гаранцнонио  обслужване  на  технияески  сЕiстеми/оборудване /техника  за  
добиванеlобработване /анализ  на  информащ tя  заryлравленне  на  крайбрежнипе  води . 
Сьответствието  с  това  изнскване  се  удостоверява  с  предетавен  сішсък  на  излълнени  доставки  
(образец  TL 7), иденlнчнн  или  сходнн  с  предмета  на  поръчката  през  последните  три  тодини , в  
който  са  посоченн  сгоёност , дата  и  получател  а  доставката . Списъкьт  следва  да  е  придружеп  с  
tоказателство  за  взвършването  на  поне  една  от  лосочените  в  него  доставки . 

Другв  условия : 
1.При  участие  иа  обединения , коиго  не  са  юридически  лица , еъответсгвиета  с  критериите  за  
подбор  се  доказва  от  обединениёто  участиик , а  не  от  всяко  от  лицата , включенн  в  uero, c 
изключение  на  съатветна  регистрация , представяве  на  сертификат  ияи  друго  условие , 
необходимо  за  хsпъпненве  на  поръчката , съгласно  изискванията  на  нормативен  или  
админис iратьвен  акт  и  съобразно  разпределението  ва  участието  ва  лицата  при  изт .лнение  на  
дейиостите , предвидено  в  договора  за  сьздаване  на  обединението . 
2. Когато  участиик  е  чужцестранно  лице , той  представя  съответен  еквивалент  на  изискваи wте  се  
докумеить  за  доказване  ьа  критеринте  за  подбор  съгласно  законода - телството  на  държава  га , н  
коятn е  установен . 



З. Уяастницитс  могат  за  конкретьата  поръчка  да  се  позоват  на  капацитста  на  треги  лица , 
независимо  от  правната  врьзка  межцу  тях , Ао  оrnошение  на  критериите , свързани  с  
шсономняеското  и  финансовото  еъетояиие , техничееките  епоеобноети  и  профееноналната  

компетентвосг . 
4. Котато  ууастникьт  се  позовава  на  капапнтта  на  третв  лица , той  трябва  да  може  да  докаже , яе  
ще  разполага  с  техните  ресурси , като  представи  докумекги  за  поетиге  от  трегиre лица  
задължеиня . 
5. Третиге  лица  трябва  да  оттоварят  на  съответгпiге  критерии  за  подбор , за  доказването  на  които  
участникът  се  позовава  на  техния  капацитет  м  за  тях  да  не  са  налице  основанията  за  отстраняване  
от  процедурата . 

б. Възложителят  изисква  от  участника  да  замени  посоченото  от  неro трето  лице , ако  то  не  
отroваря  на  няксе  от  условията  по  т. 4. 

7. Когаго  учасrnик  в  процедурата 'е  обединение  от  физическн  н/ипи  юридически  лица , той  може  
да  докаже  хзпълненвето  на  критериите  за  подбор  с  капацитета  на  третн  лнца  при  спазване  на  
условната  по  т.3 u т.5. 

8.Когато  учасгника  ползва  подиапълги rreля  лоследните  трябва  да  отговарят  на  съответните  
критерии  за  подбор  съабразно  вида  н  дела  от  поръчката , койт  ще  изпъл rwват . 

Ивформацва  отвосио  заиазеии  иоръчки  (когато  е  прwгожимо): Неприложимо  
[] Поръчката  е  запазена  за  специализирани  предпрмятия  unu кооперацнн  на  хора  с  
увреждания  unu за  лица , чиято  оеновна  цел  е  соииалното  интетриране  на  хора  с  
увреждания  unu на  xopa в  неравносгойно  положение  

[] Изпъпнението  ua поръчквта  е  огрвинчено  в  рамките  на  програи tи  за  създаване  на  
защитени  работгш  места  

Критерай  за  възлагаве : 

[] Оптималио  съотношение  качествоlцена  въз  основа  на : 

[] Цена  и  качествени  показатели  
[] Разходи  и  качествени  показатели  

[) Ниво  на  разходите  
Н  Най-ииска  цена  

IIоказателв  за  оцеака : (молл , попторете , колкото  пъти  е  необхоЛимп) 

Име : [......J 	 Тежест : [ j 

Срок  за  получававе  ва  ог¢ертате : 

Дата : (Лд/ли+/гггг) 1 4/1 0120 1 6 г . 	 Час : (чч :ух ) 16:30 

Срок  иа  валвдиост  иа  офертите : 

Дата : (г1v/мм/гггг) 30/11/201 бг . 	 Час : (чч :мм ) 17:00 

Дата  а  час  ва  отваряве  ня  офсртите : 

Дата : (дд/.илг/ыгг) 1 711 0/2 0 1 6г . 	 Час : (чч :мм) 10:00 

Място  ва  отваряве  на  офертвте : 	ь  
Отварянето  на  офертите  ще  се  извърши  при  условията  на  чл .97, ап . 3 от  ППЗОП  на  17.10.201 бг . 
от  10:00 часа  в  сградата  на  ВВМУ  7  Н .Й .Вапцаров " в  гр . Варна , ул . Васил  Друмев " Ns73. 
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Ииформадия  отвосно  средства  от  Евродейс ~свя  съюз : 
Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  лрсект  н/или  програма , фиианснран lа  със  средства  от  
европейскитс  фондове  и  програми : Да  [] Не  [ Х ] 

ДРуга  внформадиа  

При  изготваые  на  офертата  вСеки  участник  трябва  да  се  придържа  точно  към  условията , 
обявени  от  Възложигела , свързани  с  общественаrа  поръчка . Офертата  се  изготвя  по  прможените  
кьм  обавата  образци  и  прможення , публикуванв  на  интериет  сраницата  на  Възложи reаw: 
http://pp.oaval-асад .Ья1  

Офертата  се  представя  в  писмен  вид  на  хартиен  носител . Всички  документи  в  офертата  тряо"ва  да  
бъдат  на  български  език . Ако  в  офертата  са  включени  докумеепи  на  чужд  език , те  слелна  ;га  са  
придружеии  с  превод  на  български  език . 

Мииът/опаковката  с  офертага  трябва  да  съдържа : 

I. Списък  на  документите , съдържащи  се  в  офертата , подписан  от  представляващия  уиастника . 
Списькьт  се  постава  като  първи  вачапен  документ  в  предложението  на  учасгника  
2. Нотариапно  заверено  пъяномощно  на  лице ro, подлисващо  офертага  (ориrинад). Представя  се, 
котато  офертата  (ми  някой  докумем  от  нея) не  е  подпвсана  от  управляващия  н  представляващ  
учает tшка  сътласно  актуалната  му  регистрация , а  от  изричего  упъп tгомошен  негов  представнтел . 
Пълиомощиото  следва  да  съдържа  всички  данни  на  лнцата  (упьлиомошен  и  упълномощител ), 
както  и  изрхчио  изявление , че  упълиомощеното  лице  има  право  да  подпише  офертата  или  
отделни  документи  от  нея . 
3. Представяне  на  учасптка  (образецЛС  l). 
4. Декларация  по  чд. 54; ап . 1, т. 1, т. 2 и  т. 7 от  ЗОП  (образец  Ns 2). 
5. Деклараqия  по  чл . 54, ал . 1, т . 3, т . 4 и  т. $ от  ЗОП  (образец  ЛL 3): 
б . Техгшческо  предпожение  (образец  Ns 4) с  приложения  (прм . 1, 2, 3, 4, $) 
Забележка : Оферта  на  участник , която  не  съдържа  Техническо  предложенне  unu то  неотговаря  
на  обявените  условня  ua поръчката  няма  да  бъде  разтлеждана  и  оценявана  от  Възвожн •reля . 
Учаслшк , който  хе  представи  Техническо  предложегше  unu то  не  отговаря  на  обявените  условия  
на  поръчката  ще  бъде  отсiравен  от  участие  в  процедурата  по  възлагане  на  обшествената  поръчка  
на  основание  чп . 107, т. 2, б. „а" от  3ОП . 
7. Ценово  предложение  (обрвзец  Ns 5). 
Ценовото  предложение  следва  да  бъде  подписано  от  представляващия  учаспшка  иди  от  
надлежно  упълномощено  от  нет  лнце  с  нотарналио  заверено  пьлномощно . Уиастник , който  не  
представи  Ценово  преддоженне  илн  то  не  отговаря  на  обявените  условия ' на  поръчката , или  
надвишава  определеиата  прогнозна  стойност , ще  бъде  отеlрахен  от  учаетне  в  процедурата  по  
въздагаве  на  обществената  поръчка  ва  основанве  чп . 107, т. 2, б. „а" от  ЗОП . 
8. Декларация  за  съгласие  от  подизпъпнител /нте  (образец  TL Ь) (ако  се  лолзват  такива ) 
9. Списък  на  иsпълнеин  доставки  (образец  Ns 7) 

По  ыастоящата  обществена  поръчка  не  се  предвиждат  авансово  и  междиини  мащаиия . 
Мащанията  по  догоаора  се  извъртват  по  следната  схема : 

— финално  плашане  - в  разiмер  на  100% от  цеиата  на  актива  след  подписаи  приемo- 
предавателен  протокол , удостоверяващ  приемането  на  досгавката  без  забележки  

Плащанията  ще  се  извърп reат  по  банков  път  по  предоставена  от  Изпълнителя  н  посочена  в  



доroвора  банкова  смеnса . Въsложите Jіят  дыики  мащане  само  за  действителио  извъріпени  и  
одобрени  разходи  sa изпълнение  предмета  на  съответння  доroвор . 

Иеразделна  част  към  обявате  е  Информация  към  обява  за  събиране  на  офертн  ча  досгавка  на  

Дата  ва  вастовщата  абпва  

I Възложытед 	 I 
Трвте  ииева : (Лодпис  и  печат) комодор  проф  " 	~ 	 илов  Медникаров  
Длъжвост : Начапник 	 Q` ~~ii ..  

i 
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