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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005
факс: ++ 359 32 644 102
URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1163

Пловдив, 28.10. 2011 г.

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от
02.11.2010г., за доставка компютърна техника за нуждите   на университета  през
2011 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

1.   Във връзка с изпълнението на  заповед № 171/25.02.2011г., откривам процедура под
праговете на чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП, за доставка на компютърна техника, по оферти за нуждите на
университета през 2011г..

2.      Предмет на процедурата  -  доставка на компютърна техника.
3.      Изисквания към доставчиците – публична покана до неограничен кръг доставчици.
4.    Изисквания към доставката – доставят се нови компютърни конфигурации и периферни

устройства отговарящи на техническите изисквания дадени в приложение № 1. В заводска
опаковка с придружителна документация и комплектовка.

5.      Обявление - на местата за обяви в университета и на интернет страницата му.
6.      Методика за оценка на офертите – оптимални показатели  на кандидатите, чиито оферти са

допуснати за разглеждане, след прието пълно техническо предложение.
7.      Изисквания към съдържанието и формата на офертите на участниците, във връзка с чл.2а

ал.2, изготвени по реда на чл.2а, ал.3 т.1 – писмени предложения:
7.1 Техническо предложение:
7.1.1 Копие от регистрация на участника;
7.1 2 Срок на валидност на офертите – до 90 дни.;
7.1.3  Размер на аванс при сключване на договор;
7.1.4  Гаранционен срок – дава се в месеци;
7.1.5  Наличие на сервизна база - доказателства;
7.1.6  Срок на доставка;
7.1.7 Референции от поне петима възложители, за изпълнени аналогични доставки през

последните три години, оригинални с посочени техни данни за кореспонденция .
7.1.8  Сертификати на производителя и документи за  качество и за съответствие, на всяка една

оферирана група техника.
7.2    Финансово предложение – поставя се в отделен запечатан плик с надпис “Предлагана

цена”:
7.2.1    Ценови показатели:
7.2.1.1 Обща цена за изпълнение  на цялата обявена в приложение № 1 доставка – с описани

единични цени за всяка позиция  – тежест 50 %  . В цената кандидатите включват освен цената на
техниката, така също доставката й франко Възложителя.

7.2.1.2   Срок за изпълнение на доставката – тежест 15 %
7.2.1.3   Пълнота, съответствие и оптималност на  техническите показатели 25 %
7.2.1.4   Размер на поискания аванс за изпълнение на доставката – 10 %
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7.2.1.5   Формули за пресмятане на ценовите показатели:
                    Пу = Мин стойност   /   стойност Х на кой да е участник,  съответен %  -  за

изчисляване по т.1.1, т.1.2 и т.1.4 При оферирана “Стойност на участника “ - “0”, за аритметичното
пресмятане същата да се приема за “1”, а следващите да се натрупват към нея.

                    Пу =  Оценка на у-ка Х /  Мах. Оценка, съответен % - - за изчисляване по т.1.3.
Техниката с по-високи технически данни се оценява приоритетно по този показател.

8.    Комисията за оценка на офертите ще бъде назначена по реда и условията на заповед №
171/25.02.2011г.

9.   Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за
конкурса за доставка на  компютърна техника и периферни устройства  . Наименование и  адрес на
участника. В Ректората, Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, звено “Деловодство”, в
работното време на университета.  Срок за събиране на офертите – до 16,00 часа на 04.11.2011г.

9.1   На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе
начин, форма, изисквания  и пълнота– чл.2 б ал.2 от НВМОП. Предложената техника-монитори,
може да е произведена през 2010 или 2011г, като оставащият гаранционен ресурс е 24 месеца.
Същата може да бъде с по-добри доказани показатели от описаната в приложение № 1 при
аналогични цени, които се оценяват приоритетно от комисията. Оферта с предложени технически
показатели по- ниски от  обявените с настоящата заповед, надвишаваща обявения ресурс или с
непълноти в обявените номенклатури няма да се разглежда от комисията
  10.   С класираният от комисията на първо место участник се сключва договор за доставка, в
седем дневен срок след 08.11.2011г.
     11.    За допълнителна информация тел. 032 644 242, стая № 105, в Ректората.

 Приложение: Приложение № 1 – технически изисквания

Ректор :            .............. П............
                                                  проф.д-р инж. Г. Вълчев


