
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2146

Поделение
ОУ "Райна Княгиня", град Пловдив

Изходящ номер
РД-25-403

от дата
08-декември-2020

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - гр. ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000453285

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Пловдив

Пощенски адрес:
ул. ПОЛКОВНИК САВА МУТКУРОВ №.40

Пощенски код:
4003

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Mariya Yordanova Gaydarova

Електронна поща:
41school@rainakniaginia.com

Телефон:
+359 882046325

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.rainakniaginia.com/



Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/17086

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/97737

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/97737

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ "Райна
Княгиня" - Пловдив и провеждане на обучение за работа с технологията“

II.1.2) Основен CPV код

30000000 - CB21,FA01,FA03,JA01,JA02,JA03,JA15

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание



Предмет на обществената поръчка: „Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата
училищна инфраструктура на ОУ "Райна Княгиня" - Пловдив и провеждане на обучение за работа с
технологията“. Предметът на настоящата обществена поръчка, е подробно описан в Техническата спецификация
на Възложителя.
СPV кодовете по класификатора на обществените поръчки са, както следва: Основни кодове:

30213100-6 - Преносими компютри (от 3 до 5 кг);

30213200-7 - Таблетен компютър;

0231300-0 – Дисплеи;

30213300-8 - Настолен компютър;

48190000-6 – Образователни софтуерни пакети;

30232100-5 - Принтери и плотери;

72222300-0 – Услуги, свързани с информационни технологии;

72228000-9 – Консултантски услуги, свързани с интегриране на хардуер.

Кодове по Допълнителен речник:

CB21-4 – На основата на компютърни технологии;

FA01-6 – За учебни нужди;

FA03-2 – За училища;

JA01-1 За компютърен хардуер;

JA02-4 – За софтуер;

JA03-7 – За употреба в мрежа; JA15-3 – С лиценз.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
136000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня" – Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ "Райна
Княгиня" - Пловдив и провеждане на обучение за работа с технологията“.
Предметът на настоящата обществена поръчка, е подробно описан в Техническата спецификация на Възложителя
и включва доставка на:
1. Лаптоп - 25 броя; 2. Лаптоп - таблет - 15 броя; 3. Интерактивен дисплей 65" - 2 броя; 4. OPS компютърен модул - 2
броя; 5. Образователен софтуер за интерактивен дисплий - 3 броя; 6. Стереоскопичен лаптоп - 12 броя; 7.
Образователен и експериментален софтуер за стереоскопичен лаптоп - 12 броя; 8. Озвучителна система - тип
Саундбар - 3 броя; 9. Шкаф за зареждане на лаптопи - 3 броя; 10. Интерактивна маса - 1 брой; 11. 3D принтер - 1
брой.



II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на
обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
136000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в дни
60

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

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

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри



Списък и кратко описание на условията
Участникът следва да е вписан като обучаваща организация в Информационния регистър на одобрените програми
за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от Министерство на
образованието и науката на основание чл. 229 и сл. от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която
са установени или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно
законодателството на държавата, в която участниците са установени. Одобрената и вписана в регистъра програма
трябва да е за обучение за работа с технологията, която участникът ще предложи, и да дава на обучаемите
минимум 1 квалификационен кредит.
Изискуемата информация се попълва в Част ІV, Раздел А от ЕЕДОП „Годност“, като се посочва информация за
заповедта по чл. 236, ал. 1, т. 1 от ЗПУО на Министъра на образованието и науката (№, дата на издаване, уникален
идентификационен номер (УИН) на обучителната програма, тема на обучителната програма), а за чуждестранни
лица – съответната информация, съдържаща се в аналогично разрешение или членство или регистър. Ако
съответният документ и/или информация са на разположение в електронен формат, участниците следва да
посочат уеб адрес.
Документ за доказване: Обстоятелството във връзка с поставеното изискване се доказва с копие на заповедта по
чл. 236, ал. 1, т. 1 от ЗПУО на Министъра на образованието и науката, с която програмата е одобрена а за
чуждестранни лица – с копие на съответен документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участниците са установени.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след
отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Съгласно и чл. 112,
ал. 1 от ЗОП при сключването на договора за обществената поръчка възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставения критерий за подбор.
Документите, с които се доказва годността за упражняване на професионална дейност на участника, определен за
изпълнител, се представят преди сключване на договора за обществената поръчка.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Не се поставя.

III.1.3) Технически и професионални възможности



Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участниците следва да са изпълнили минимум един договор с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходен с предмета на поръчката“ се разбира комплекс от дейности, свързани с

доставка, на технологично оборудване за изграждане на виртуален обучителен център и/или на технологично
оборудване за изграждане на еквивалентен проект, придружена с изпълнението на услуги по инсталиране/монтаж
и/или гаранционно обслужване на технологично оборудване за изграждане на виртуален обучителен център и/или
на технологично оборудване за изграждане на еквивалентен проект, и/или интегриране на доставената технология
в съществуващата инфраструктура и/или провеждане на обучение за работа със съответната технология.
Възложителят не поставя изисквания за обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Изискуемата информация се посочва в Част IV, раздел В на ЕЕДОП.

Информацията следва да включва доставките и услугите, чието изпълнение е приключило.

Информацията следва да съдържа описание на обхвата на дейностите (доставките и услугите), стойност без ДДС
(изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението и получателите.
В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, в ЕЕДОП се описва само тази
част от дейностите и съответната стойност, които участникът сам е изпълнил.
2. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20хх или
еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на поръчката.
Сертификатът трябва да е валиден, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.
5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до
такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на
изискваните.
Изискуемата информация се посочва Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, като се посочва

информация за сертификата (№, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация). Ако
съответния документ е на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности,
когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Минимални изисквания: Изпълнен поне един договор с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „изпълнен” следва да се разбира този договор, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на
офертата, независимо от датата на възлагането му.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не



IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
04-януари-2021

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
4

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
05-януари-2021

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)



1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато: 1.1. е
осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219
– 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила
присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна; има задължения
за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. е налице
неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 1.2. е установено, че: а) е представил документ с невярно
съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното
изпълнение на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 1.3. е установено с влязло в
сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1
или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 1.4. е налице конфликт
на интереси, който не може да бъде отстранен.
2. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: 2.1.
обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е
преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2.2. е сключил
споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на
компетентен орган.
3. На основание чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява участник, който:

3.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за
обществена поръчка или в документацията; 3.2. е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 3.3. не е представил в срок
обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП; 3.4. е свързано
лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата;
II. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора за
обществена поръчка, без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума, внесена по банкова сметка на ОУ "Райна
Княгиня" в „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN BG 34 IORT 7375 3102 0096 00, BIC код IORTBGSF, или 2. банкова гаранция –
безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена
от банка в полза на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя – застраховката трябва да е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването му.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070



Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197 - чл. 199 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08-декември-2020


