
Партида: 00477 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: ПП-11-28 от дата 07/10/2013
Коментар на възложителя:
„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци и ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”, с две 
обособени позиции:
1.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци”
2.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. 
Славейков" с. Василовци”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град Пощенски код Страна
Брусарци 3680 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Бориславова Георгиева
E-mail Факс
brusartsi_adm@abv.bg 09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.brusartsi.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци и ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”, с две 
обособени позиции:
1.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци”
2.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. 
Славейков" с. Василовци”

УНП: 2c009aaf-6ba7-418c-9793-4570272ead16 1



Партида: 00477 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39717200

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци и ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”, с две 
обособени позиции:
1.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци” - 12броя климатици сплит 24000 BTU,
2.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. 
Славейков" с. Василовци” - 14 броя климатици сплит 24000 BTU,
Прогнозна стойност
(в цифри): 29200   Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци код NUTS:  

BG312
Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на поръчката може да кандидатства всяко физическо 
или юридическо лице, или техни обединения, които отговарят на 
следните условия:
1.Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1-3 и 
ал. 5 от ЗОП. Участниците попълват съответните декларации, 
представени на интернет страницата на Община Брусарци 
www.brusartsi.com, в „Профил на купувача“. При участник 
юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 
2 и ал. 5, т. 1 се попълват и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
2.Юридическите лица и търговците, които не са регистрирани в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията или са 
регистрирани в съответен регистър на чужда държава, прилагат 
документ за регистрация и/или за актуално правно състояние, 
издаден от съответния компетентен орган, който според 
съответното законодателство официално удостоверява факти и 
обстоятелства относно вписването на лицето в съответния 
регистър, като за участниците, регистрирани в чужбина, 
документът се прилага в официален превод. Съответният документ 
трябва да е издаден не по-рано от три месеца от датата на 
подаване на офертата в настоящата процедура.
3.Срокът на валидност на подадените оферти трябва да е минимум 
90 дни. 
4.Поръчката трябва да бъде изпълнена за срок не по-дълъг от 45 
календарни дни. 
5.Всеки кандидат може да участва както за цялата поръчка, така и 
само за някоя обособена позиция.
6.Варианти на оферти не се допускат.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Б. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката
Предлаганите климатици трябва да са нови, оригинални и 

неупотребявани. 
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Предлаганите климатици да могат да работят в режим на отопление 
и охлаждане за външните температурни диапазони на мястото на 
инсталация.
Климатиците да са сплит 24000 BTU, Qохл./Qотопл. не по-малко от 

7,0/7,3 W; COP не по-малко от 3,21; консумирана мощност не 
повече от 2,5/2,3 kW: 220V.
Предлаганите климатици трябва да са с разделено вътрешно и 

външно тяло.
Предлаганите климатици трябва да са с дистанционен контрол за 

включване и изключване, контрол параметрите на температурата, 
скоростта на въздуха и неговата посока. 
Предлаганите климатици трябва да имат функция за предпазване от 

токов удар и нисък волтаж на тока.
Всеки климатик да е придружен с гаранционна карта.
Участникът трябва да осигури гаранция за качеството, както 

следва: 
oВсеки климатик да е придружен с гаранционна карта със срок на 
гаранция - не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на 
приемо-предавателния протокол за монтаж и тестване на 
съоръжението.
oГаранционният сервиз да включва профилактика и техническо 
обслужване, според изискванията на производителя, за времето на 
гаранционния срок (за резервни части, аксесоари и материали, 
труд, транспорт и т.н.).
oГаранционното обслужване се осигурява по схема 24часа / 7 дни / 
365 дни в годината.
oПовреден модул / част / се заменят с равностойна или такъв с по
-добри технически параметри.
oКандидатът да представи телефони за денонощна комуникация, 
включително и в празничните дни.
oВреме за реакция при възникнал сервизен проблем – 24 часа след 
заявяване от Възложителя.
oВреме за отстраняване на възникнала повреда – до 48 часа след 
диагностициране на проблема.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценка на офертите, комплексна оценка
1.1.Показател Т – Срок за доставка и монтаж на климатиците /общ/ 
относителна тежест 50 %.
Изчислява се по следната формула: Т = Тmin/Tn * 100, където:
Тmin – най-краткият предложен общ срок  за доставка и монтаж на 
климатиците
Тn – предложеният в n – тата оферта общ срок за доставка и 
монтаж на климатиците
1.2. Показател P, предложена обща цена за доставка и монтаж на 
климатиците от ценовото предложение, с коефициент на тежест в 
общата оценка - 50%.
Изчислява се по следната формула: P = Pmin/Pn * 100, където:
Pmin – най-ниската предложена обща цена за доставка и монтаж на 
климатиците от участника
Pn – предложена обща цена за доставка и монтаж на климатиците от 
участника.

Комплексната оценка на всеки участник е сборът от получения брой 

УНП: 2c009aaf-6ba7-418c-9793-4570272ead16 3



Партида: 00477 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

точки по всеки един от показателите.
Комплексната оценка /K/ се изчислява по формулата:

K = 50%*Т + 50%*Р
Цената се предлага в български лева без ДДС. 
Максимално допустима стойност на поръчката: 29 200лв. без ДДС. 
По обособени позиции:
1.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" 
гр. Брусарци” – 13 500лв. без ДДС;
2.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. 
Славейков" с. Василовци” – 15 700лв. без ДДС
Срокът се предлага в дни.
При неизпълнение на горните условия съответният участник ще бъде 
отстранен от участие в процедурата.
При изчисленията точките се закръгляват до втория знак след 
десетичната запетая. При получаване на еднакъв брой точки от 
двама или повече участници, изпълнителят ще бъде определен при 
условията на чл. 71, ал. 4 от ЗОП или съответно при условията на 
чл. 71, ал. 5 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите
Дата: 15/10/2013 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Изисквания при изготвяне и представяне на офертите
1.Офертите трябва да бъдат адресирани до Община Брусарци и 
представени от участника, от упълномощено от него лице или 
куриер на адрес:гр. Брусарци, 3680, ул. „Г. Димитров”  № 85 до 
11:00 ч. на 15.10.2013г. в деловодството на Община Брусарци;
2.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съгласно 
публичната покана, документацията и приложените образци. Върху 
плика участникът посочва обществената поръчка, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност номер на факс и 
електронен адрес. 
3.При участие за двете обособени позиции, участникът представя в 
офертата си две ценови предложения за всяка от тях, съгласно 
образците в документацията.

Образците може да се свалят от страницата на Община Брусарци, 
Профил на купувача - http://www.brusartsi.com/section-70-
profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/10/2013 дд/мм/гггг
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