
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” ВРАЦА

бул. “Демокрация” № 18, 3000 Враца, България  
тел. 092/ 62 47 26

Приложение № 1

УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ЛАПТОПИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ПМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ”, ГР. ВРАЦА

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Данни за Възложителя

ПМГ „Акад. Иван Ценов” 
гр. Враца 3000
бул. „Демокрация” № 18
Тел.: 092/626043
Факс: 092/626043
e-mail: pmg_vratsa@abv.bg
Интернет адрес: http://pmg-vratsa.org/

2. Пълен  достъп  до  Публичната  покана  и  приложенията  към  нея  е  предоставен  на
официалната интернет страница на ПМГ „Акад. Иван Ценов” -  http://pmg-vratsa.org/, раздел
„Профил на купувача”.

3. Неразделна част от Публичната покана са следните приложения:

- Приложение № 1 – Настоящите указания.

- Приложение № 2 – Образец на оферта.

- Приложение № 3 – Проект на договор.

- Приложение № 4 – Технически спецификации.

- Приложение № 5 – Образец на декларация за приемане клаузите на проекта на договор. 

ІІ.   ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

4. Предмет на поръчката: Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на
ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца. Предметът на поръчката включва доставка на 15 бр.
компютърни конфигурации и 5 бр. преносими компютри (лаптопи),  съгласно посочените в
Техническите  спецификации  характеристики,  както  и  гаранционното  обслужване  на
доставените стоки.

5. Вид на поръчката: По реда на глава осма „а”от ЗОП, чрез събиране на оферти въз основа
на Публична покана.

6. Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 
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7. Възможност за представяне на варианти в офертите -  не се предвижда възможност за
представяне на варианти в офертите.

8. Срок за  изпълнение  на поръчката:  до  10  (десет)  календарни  дни от  сключване  на
договора.

9. Място на изпълнение: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация” № 18.

10. Прогнозна стойност: 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) с включен ДДС, разпределени
както следва:

- За компютърните конфигурации – до 12 000 лв. с ДДС;

- За лаптопите – до 4 000 лв. с ДДС.

11. Финансиране:  Финансирането  на  настоящата  поръчка  е  съгласно одобрените от МОН
средства по Национална програма „ИКТ в училище” и съфинасиране от ПМГ „Акад. Иван
Ценов”.

12. Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя за доставяните стоки са
подробно описани в Техническите спецификации (Приложение № 4).

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

13. Доставката, предмет на настоящата поръчка, следва да се изпълни в пълно съответствие с
Техническите спецификации (Приложение № 4), офертата на Изпълнителя и съгласно проекта
на договора (Приложение № 3).

14. Изпълнителят е длъжен да достави на посоченото от Възложителя място компютърните
конфигурации  и  лаптопи,  както  и  да  инструктира  и  обучи  персонала,  който  ще  използва
техниката. Изпълнителят е длъжен да осигури и гаранционното обслужване на доставените
стоки.

15. Изпълнителят е длъжен да предаде доставката на Възложителя в състояние, отговарящо на
следните изисквания:

- стоките да са нови.

- стоките да са окомплектовани с необходимите експлоатационни документи (гаранционни
карти, ръководства за ползване – на български език и др.).

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

16. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.

17. Всеки участник има право да представи само една оферта.

18. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

19. Офертата  трябва  да  бъде  представена  на  български  език.  Ако  участникът  представя
документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в
изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален (чл. 56, ал. 4 от ЗОП).

20. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

21. Върху плика  с  офертата  се  изписва  адреса  на  Възложителя  и предмета  на  настоящата
обществена поръчка:
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До ПМГ „Акад. Иван Ценов”
бул. „Демокрация” № 18
гр. Враца 3000

За участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърни конфигурации и
лаптопи за нуждите на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца.
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
22. Офертите  се  подават  по реда,  описан в  настоящите  указания,  в  канцеларията  на  ПМГ
„Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, в срока посочен в Публичната покана.

23. При  приемане  на  офертата  върху  плика  се  отбелязват  поредния  номер,  дата  и  час  на
получаване, като тези данни се записват във „Входящ дневник”, за което на приносителя се
издава документ.

24. Възложителят  не  приема  за  участие  в  процедурата  и  връща незабавно  на  участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната точка.

25. Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително форсмажор.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

26. Оферта,  съдържаща техническото и ценово предложение, изготвена и попълнена по
образеца,  приложен към Публичната  покана  (Приложение № 2), и  подписана от законния
представител на участника или от изрично упълномощено от него лице. 

27. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  изготвена и попълнена по
образеца,  приложен към Публичната  покана  (Приложение № 5), и  подписана от законния
представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.

Забележки:   

1.  В  случай,  че  някоя  част  от  офертата  има  конфиденциален  характер  (по  отношение  на
технически  или  търговски  тайни),  участниците  следва  да  представят  декларация  за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

2. Когато участникът е обединение се представя копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

VІ. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

28. Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти (техническото и
ценово предложение) за период от 60 календарни дни от датата, определена за краен срок за
получаване на оферти, съгласно Публичната покана.

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

29. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от специално назначена
от Възложителя комисия.

30. Отварянето на офертите ще се извърши на датата, часа и мястото, посочени в Публичната
покана. 
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31. Отварянето  на  офертите  е  публично  и  на  него  могат  да  присъстват  участниците  в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата
на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца.

32. След отварянето  на  офертите  комисията  обявява  ценовите  предложения  и  предлага  по
един  представител  от  присъстващите  участници  да  подпише  техническите  и  ценовите
предложения.

33. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след
което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача
при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

VІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

34. До  оценяване  се  допускат  само  предложенията,  които  съответстват  на  законовите
изисквания и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия.

35. Оценяването на офертите се извършва на база критерий: Най-ниска цена.

36. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „най-ниска цена” и тази цена се
предлага  в две или повече оферти.  Комисията  ще обяви предварително (най-късно 2 дена
преди  определената  дата)  на  интернет  страницата  на  ПМГ  „Акад.  Иван  Ценов”  -
http://pmg-vratsa.org/ датата,  часа и мястото на провеждане на публичен жребий, при което
право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Жребият ще се проведе, независимо
от това, дали присъстват всичките класирани на първо място участници.

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

37. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата
на класирания на първо място участник.

38. Класираният на първо място участник писмено ще се уведоми за мястото и за срока на
подписване на договор.

39. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи:

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП  (Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен
когато  законодателството  на  държавата,  в  която  е  установен,  предвижда  включването  на
някое  от  тези  обстоятелства  в  публичен  регистър  или  предоставянето  им  служебно  на
възложителя, и 
- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
40. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на
предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът,
който е имал право да сключи договора:

- откаже да сключи договор;
- не представи някой от документите по предходната точка;
- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
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Х. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

41. Всички  действия  на  възложителя  и  на  участниците,  свързани  с  настоящата  процедура
следва да бъдат обективирани в писмен вид.

42. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при
условията  и  по  реда  на  Закона  за  електронния  документ  и  електронния  подпис  или  чрез
комбинация от тези средства по избор на възложителя. Достатъчно е достигането до адресата
по поне един от посочените начини.

43. Заинтересованите  лица/участниците  могат  да  изпращат  писма  и  уведомления  до
възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в Публичната
покана.  Получени,  по  факс  или  по  електронната  поща,  уведомления  и/или  искания  от
заинтересовани  лица/участници,  след  17:00  часа,  се  считат  за  получени  на  следващия
присъствен ден. 

44. За получено писмо или уведомление по време на процедурата ще се счита това, което е
достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и
не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме
уведомлението,  за  получено  ще  се  счита  уведомлението,  което  е  достигнало  до  адреса
известен на изпращача.

45. Писмата и уведомленията се приемат за редовно съобщени, ако са изпратени на посочения
от адресата  номер на  факс или електронен  адрес  и е  получено  автоматично генерирано
съобщение, потвърждаващо изпращането.

46. Обменът  и  съхраняването  на  информация  в  хода  на  провеждане  на  процедурата  за
възлагане  на  обществена  поръчка  се  извършват  по  начин,  който  гарантира  целостта,
достоверността и поверителността на офертите.

За  всички  неуредените  въпроси  в  настоящата  документация  за  участие  ще  се  прилагат
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета
на обществената поръчка.
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