
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
с. Баните, община Баните, област Смолян, тел./факс 03025/22-66 Директор;

03025/22-72 ЗАСК; e-mail:soou_banite@abv.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ

НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо

Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“

при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Доставка на преносими компютри – 2 броя

Позиция 2: Доставка на преносима портативна дъска – 2 броя

Позиция 3: Доставка на интерактивна дъска – 1 брой

Позиция 4: Доставка на настолни компютри – 30 броя

Настоящата публична покана e публикувана на Портала за обществени поръчки с

уникален код 9035455
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Писмо
№9106-28/11.10.2013г. за одобрените за финансиране училища по Национална
програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” и в изпълнение
на заповед № 4237-205/29.10.2014 г. на директора на училището.

СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян, ул.“Иван
Вазов“ №10 Ви кани да участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на
договор с предмет „Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за
СОУ „Христо Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“

при следните  самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Доставка на преносими компютри – 2 броя
Позиция 2: Доставка на преносима портативна дъска – 2 броя
Позиция 3: Доставка на интерактивна дъска – 1 брой
Позиция 4: Доставка на настолни компютри – 30 броя

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, условия и изисквания, представени в документацията.

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на СОУ „Христо
Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян, ул.“Иван Вазов“ №10 в срок до
17.00 часа на 13.11.2014 г. включително.

За информация и въпроси се обръщайте към:

Пенчо Токучев – СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област
Смолян, ул.“Иван Вазов“ №10
тел.: 0887 081727; 03025-22-72
e-mail: soou_banite@abv.bg

Баните, 2014 г.



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор за
„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“
при следните  самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Доставка на преносими компютри – 2 броя
Позиция 2: Доставка на преносима портативна дъска – 2 броя
Позиция 3: Доставка на интерактивна дъска – 1 брой
Позиция 4: Доставка на настолни компютри – 30 броя

2. В процедурата за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който
отговаря на обявените от Възложителя условия.
Задължително условие е кандидатът да може да предложи оферта по всички обявени
от Възложителя позиции едновременно!

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА

1. ПРЕДМЕТ на процедурата е избор на изпълнител за сключване на договор за
„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“

при следните  самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Доставка на преносими компютри – 2 броя
Позиция 2: Доставка на преносима портативна дъска – 2 броя
Позиция 3: Доставка на интерактивна дъска – 1 брой
Позиция 4: Доставка на настолни компютри – 30 броя

2. ОБЕКТ на поръчката съгласно общ терминологичен речник (CPV):
доставка
30230000 Компютърно оборудване

ІІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ –  28 600,00 лв. с ДДС

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите изисквания (в т.ч. техническата спецификация) са посочени в
Приложение 3 към настоящата покана.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА (за всички позиции)

Офертата задължително трябва да съдържа:
1. Посочване на ЕИК.
2. Срок за изпълнение на поръчката.
3. Оторизационно писмо, доказващо, че участникът е оторизиран/упълномощен от
производителя за сервизиране на предлаганата марка техника или негов официален
представител за територията на Република България.



4. Участникът следва да разполага със сертифицирани специалисти за поддръжка на
доставените марки техника. Квалификацията на сервизните специалисти се доказва с
прилагане на съответните документи.
5. Участникът следва да бъде упълномощен от производителя на предлаганото
оборудване гаранционен и извънгаранционен сервиз на територията на Р България и да
разполага с поне един собствен оторизиран от производителя технически сервиз за
гаранционна поддръжка. Доказва се с копие от сервизен договор или други документи,
доказващи това обстоятелство.
6. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на
качеството ISO 9001:2008. Доказва се със заверено копие на сертификат.
6. Ред и условия за упражняване на рекламация.
7. Срок на валидност на офертата.
8. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на раздел ІV от настоящата
покана, приложено като Приложение 3 към офертата.
10. Декларация (в свободен текст), че доставената техника – лаптопи, интерактивни
дъски и компютри ще бъде оригинална с ненарушена цялост и съответните
гаранционни карти, отразяващи договорната гаранция.
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника;
13. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение Ценово предложение
(Приложение 2).

VІ. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата трябва да бъде адресирана до СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община
Баните, област Смолян, ул.“Иван Вазов“ №10 и представена от участника лично или от
упълномощено от него лице в деловодството на СОУ „Христо Ботев“ – село Баните в
срок до 17:00 ч. на 13.11.2014 г., включително.

VІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат
със срок на валидност най-малко 30 календарни дни, който започва да тече от датата на
отваряне на офертите от Възложителя.

VІII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в
запечатан плик. Този плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и
надписани плика, както следва:

 Плик №1: „Документи за подбор“
Пликът трябва да съдържа следните документи:

 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от участника;

 Оферта
 Представяне на участника, което включва: ЕИК/Булстат, или друга

идентифицираща информация
 Декларация по чл.47
 Оторизационно писмо, доказващо, че участникът е

оторизиран/упълномощен от производителя за сервизиране на
предлаганата марка техника или негов официален представител за
територията на Република България.



 Квалификацията на сервизните специалисти се доказва с прилагане на
съответните документи.

 Заверено копие от сервизен договор или други документи, доказващи
обстоятелството, че участникът е упълномощен от производителя на
предлаганото оборудване, гаранционен и извънгаранционен сервиз на
територията на Р България и че разполага с поне един собствен
оторизиран от производителя технически сервиз за гаранционна
поддръжка.

 Заверено копие на сертификат, доказващ, че участникът притежава
сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO
9001:2008.

 Декларация (в свободен текст), че доставената техника – преносими
компютри, интерактивни дъски и настолни компютри ще бъде
оригинална с ненарушена цялост и съответните гаранционни карти,
отразяващи договорната гаранция.

 Ценово предложение - изготвено съгласно приложение Ценово
предложение.

 Плик №2 – «Предложение за изпълнение на поръчката»
Пликът трябва да съдържа:

 Техническо предложение, отговарящо на изискванията на раздел 3 от
настоящата покана, приложено като Приложение 3 към офертата.

 Плик №3 – „Предлагана цена“
Пликът трябва да съдържа:

 Ценово предложение. Същото трябва да бъде изготвено съгласно
приложение Ценово предложение (Приложение 2).

2. Върху плик №1 с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
Адрес:

2.1. СОУ „Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян,
ул.“Иван Вазов“ №10

2.2. Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката.

3. Офертите трябва да бъдат представени лично или чрез упълномощен представител
или изпратени с препоръчано писмо в деловодството на  СОУ „Христо Ботев“ – село
Баните, община Баните, област Смолян, ул.“Иван Вазов“ №10.

4. Всеки участник в процедурата представя общо техническо предложение, попълнено
по образец, съгласно Приложение 1 и отделно ценово предложение, съгласно
Приложение 2.

IХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Комисия от длъжностни лица, определени от възложителя за събиране, разглеждане
и оценка, извършва предварителна проверка за комплектността на подадените
предложения и съответствието им с обявените изисквания за участие.

2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в
настоящата покана.



3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база
„Икономически най-изгодна оферта”.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

1. Предложенията, допуснати до последващо участие в процедурата, се оценяват и
класират от комисията на база критерии „Икономически най-изгодна оферта”.

2. Критериите и методиката за определяне на комплексната оценка на предложенията
са следните:

Предложенията на кандидатите се оценяват по формулата:
Кi = Цi x 0.40+ Ti общо x 0.60
където :
Кi е комплексната оценка на i-тия кандидат
Цi е оценка на ценово предложение на i-тия кандидат
Тi е техническата оценка на i-тия кандидат

1. Ценово предложение: Цi
Цi = (Цi минимално / Цi предложена) х 100
където:
Цi минимална – е минималната цена в лева без ДДС от всички предложения;
Цi предложена – е цената в лева без ДДС в предложението на участника;

2. Техническа оценка: Ti
Ti= (Ti ПРЕДЛОЖЕНО / TiМАКСИМАЛНО) х 100
където:
TiМАКСИМАЛНО – събрани точки от техническо предложение на кандидат, постигнал
максимален брой
Ti ПРЕДЛОЖЕНО - събрани точки от техническо предложение на i-тия кандидат
Ti ПРЕДЛОЖЕНО = 0,20х Tлаптоп + 0,50х Tкомпютър + 0,15х Tпортативна + 0,15х Tинтерактивна

Където:
Tлаптоп е техническата оценка на лаптопите
Tкомпютър е техническата оценка на настолните компютри
Tпортативна е техническата оценка на преносимата дъска
Tинтерактивна е техническата оценка на преносимата дъска

Параметри за оценка на лаптопите

№ Параметър Оценка Удостоверяване
Т1 Време на работа на

батерия
> 5ч – 10 точки
≤ 5ч – 1 точка

Официална брошура
публикувана на
интернет страницата
на производителя

Т2 Наличност на
резервни части след
спиране от
производство

≥ 3 години след спиране от
производство – 10 точки

< 3 години след спиране от
производство – 1 точка

При неизвестна информация – не се

Официална брошура
публикувана на
интернет страницата
на производителя



присъждат точки
Т3 Ниво на шум по

крива А съгласно
ISO 9296, измерено в
съответствие с ISO
7779

≤ 23db (A) в idle mode - 10 точки

> 23db (A) в idle mode - 1 точка

При неизвестно ниво на шум – не се
присъждат точки

IT Eco декларация на
производителя

Т4 Версия на ОС MS Windows 8.1 Pro – 10 точки
Друга версия – 1 точка

TЛАПТОП= Т1+Т2+Т3+Т4

Параметри за оценка на настолните компютри

Tкомпютър = Т1+ Т2+ Т3+ Т4+ Т5+ Т6

Параметри за оценка на Преносима интерактивна система

№ Параметър Оценка Удостоверяване
Т1 Гаранция 5 години – 10 точки

3 години – 3 точки

№ Параметър Оценка Удостоверяване
Т1 Моделът e

класифициран като
ENERGY STAR

При съответствие - 10 точки
При отсъствие - 1 точка

Моделът фигурира на
www.eu-energystar.org

Т2 Ниво на шум в idle
mode по крива А
съгласно
ISO 9296, измерено в
съответствие с ISO
7779

≤ 20db (A) в idle mode -  10 точки
> 20db (A) в idle mode - 2 точки
При неизвестно ниво на шум – 1
точка

IT Eco декларация на
производителя

Т3 Ефективност Максимална консумация ≤ 280 W -
10 точки
Максимална консумация >280 W
но ≤ 300 W - 2 точки
Максимална консумация >300 W
но ≤ 320 W - 1 точка

Официална брошура
публикувана на
интернет страницата на
производителя

Т4 Производителност на
конкретната
конфигурация –
съгласно SYSmark
2012 Rating

≥ 115 – 12 точки
< 115– 2 точки
При неизвестна информация – 1
точка

Копие от извършен
тест SYSmark 2012 на
конкретната
конфигурация,
предложена от
участника.

Т5 Наличност на
резервни части след
спиране от
производство

≥ 5 години след спиране от
производство – 10 точки
< 5 години след спиране от
производство – 2 точки
При неизвестна информация – 1
точка

Официална брошура
публикувана на
интернет страницата на
производителя

Т6 Версия на ОС MS Windows 8.1 Pro – 10 точки
Друга версия – 1 точка



2 години – 1 точка
Т2 Софтуер на български

език
Да – 10 точки
Не – 1 точка

Т3 Опция за
допълнително
безжично свързване
към компютър

Да – 10 точки
Не – 1 точка

Официална брошура,
публикувана на
интернет страницата
на производителя

Т4 Възможни начини на
закрепване към
различни
повърхности

Само с вендузи –  точки
Само с магнит – 2 точки
Трайно закрепване /с болтове/ - 2
точки
Наличие на две от изброените – 5
точки
Наличие на всички изброени – 10
точки

Официална брошура,
публикувана на
интернет страницата
на производителя

Т5 Тегло ≤ 70 гр. – 10 точки
> 70 гр. – 1 точка

Официална брошура,
публикувана на
интернет страницата
на производителя

Tпортативна = Т1+ Т2+ Т3+Т4+Т5

Параметри за оценка на Интерактивна дъска

№ Параметър Оценка Удостоверяване
Т1 Гаранция 5 години – 10 точки

3 години – 3 точки
2 години – 1 точка

Т2 Начин на управление С електронна писалка, пръст или
показалка – 10 точки
С електронна писалка и пръст – 5
точки
Само с електронна писалка – 1 точка
Само с пръст – 1 точка

Официална брошура,
публикувана на
интернет страницата на
производителя

Т3 Размер на диагонала < 78“ – 1 точка
≥ 78“ – 10 точки

Официална брошура,
публикувана на
интернет страницата на
производителя

Т4 Дължина на
интерфейсния USB
кабел, включен в
комплекта

≥ 8м – 10 точки
< 8м – 1 точка

Официална брошура,
публикувана на
интернет страницата на
производителя

Tинтерактивна = Т1+ Т2+ Т3+Т4

Максималните възможни точки от комплексната оценка за всеки кандидат са
100. На първо място се класира кандидатът, получил най-висока комплексна оценка.

При еднакъв бал от двама или повече участници, комисията определя
изпълнителя при прилагане на чл.71 ал.4 и ал.5 т.2 от ЗОП.



Приложение № 1
ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“

Настоящото предложение е подадено от
…………………………………………………………………………………………

/наименование на участника и ЕИК/

представлявано от
. …………………………………………………………………………………………

/трите имена в качеството му на /длъжност/

. …………………………………………………………………………………………
телефон/ факс: ...........................................
e-mail :……………………………………
Адрес на участника :
…………………………………………………………………………………………

/код. град. община, квартал . улица №, бл., ап./

1. Предлагаме да извършим „Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в
училище” за СОУ „Христо Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“
2. Срок за доставка _________ дни, считано от датата на подписване на договора.
3. Предложението ни е валидно _____________ /най-малко 30 календарни дни/,
считано от датата на отваряне на предложението.
4. Декларираме, че ____________________________________________

/наименование на участника/

ще извършва гаранционен сервиз и поддръжка на оборудването.
5. Сервизното обслужване се извършва на място при Възложителя – СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов” № 10.
6. Гарантираме следното ниво на гаранционен сервиз и поддръжка на оборудването и
гарантираме следните нива на обслужване:
6.1. приемане от понеделник до петък, ________________ часа на сервизни заявки;
6.2. …………. (до 4 часа) реакция на място (село Баните, община Баните, област
Смолян, ул. „Иван Вазов” № 10) от квалифициран инженер;
6.3. подмяна на дефектирал хардуер – ……………………..(най-късно до следващия
работен ден);
6.5 консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване
наконфигурационни проблеми.
7. Място на изпълнение на предмета на поръчката – „Доставка на компютърна
техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо Ботев” – село Баните, община
Баните, област Смолян“  в сградата на СОУ „Христо Ботев” – село Баните, община
Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов” № 10

Дата: ……………… 2014 г. УПРАВИТЕЛ: ……………………..
(подпис, печат)



Приложение № 2
Образец на оферта

ОФЕРТА
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“

НА ……………………………………………………………………..
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура с предмет:
„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“ предлагаме да изпълним
поръчката при следните финансови условия:

1. Единичните цени на предложеното за доставка компютърно оборудване са,
както следва:

Комп.
Оборудване
(обособ.
позиция,
тип
спецификация)

Предложен
модел

Продуктов
номер

Количество
(брой)

Ед.
цена
без ДДС
(ле
ва)

Обща
стойност
за
позиция
та без
ДДС(лв)

Обща
стойнос
т за
позиция
та с
ДДС
(лв)

В единичните цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката.

2. Общата цена за изпълнение на поръчката е ...............................лв.
(....................................................................... (с думи) лева без ДДС
и ............................. (...............................................................................(с думи) лева с
включен ДДС.

Дата: Подпис:
(име, длъжност и печат)



Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ:
„Доставка на компютърна техника по НП „ИКТ в училище” за СОУ „Христо
Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян“

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ) ПО
ОБОСОБЕНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЗИЦИИ:

2.1. Позиция 1: Доставка на преносими компютри – 2 броя

2.2. Позиция 2: Доставка на преносима портативна дъска – 2 броя

Размер на екрана: 21” - 125”
Технология: Инфраред и ултрасоник
Резолюция: 9600 x 9600
Връзка с компютър: USB 2.0 или 2.4GHz Wireless
Скорост на предаване 80точки/сек
Консумация: 50mA
Поддържани
операционни системи

Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP, Linux, MAC

Tегло: 70 гр.

Софтуерни продукти Софтуер за анотации, включително на бълагрски език;
Софтуер за разпознаване на текст;Софтуер за преподаване и
учене

Гаранция Минимум 2 години гаранция

Параметър Минимални технически изисквания
Производител и
марка

Да се специфицира от участника

Серия и малка Да се специфицира от участника
Процесор Процесор: двуядрен, литография 22nm, 2,4GHz, 2MB cache, max.

TDP 35W
Оперативна памет Мин. 4GB DDR3, c работна честота 1600 MHz
Екран Мин. 15.6“ екран с разделителна способност мин. 1366 х 768,

LED подсветка,МАТОВ
Диск Мин. 500GB
Видеоконтролер Вградена
Входно-изходни
портове

1хVGA,1x HDMI,  1xRJ45, 3x USB 2.0, SD card reader, Express
card slot,  HD аудио, вградени стерео говорители

Мрежа Ethernet 10/100/1000Mbps, Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Мултимедия Вградена HD уебкамера, вграден дигитален микрофон
Батерия Минимум 6-клетъчна Li-Ion, 48Wh
Клавиатура Гравирана с English (US) и кирилица по БДС, отделен цифров

блок
Операционна
система

MS Windows 8.1 Pro

Гаранция Две години, доказани с каталожен номер от продуктовата листа
на производителя

Параметър Минимални технически изисквания



2.3. Позиция 3: Доставка на интерактивна дъска – 1 брой

Спецификации на
стационарна
интерактивна дъска

Минимални технически изисквания

Размер Мин 78”
Съотношение на
картината

4:3

Технология на
повърхността

Touch sensitive

Резолюция Мин 9600 х 9600
Интерфейс USB 2.0
Софтуер Работа с Windows 8, Windows 7, XP, Vista, Linux, MAC
Монтаж и обучение Да се специфицира от участника
Гаранция и поддръжка
на всички компоненти

min. 24 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка
или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по
причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са
вследствие на неправилна експлоатация или съхранение).

2.4. Позиция 4: Доставка на настолни компютри – 30 броя

Параметър Изисквания
Производител и марка Да се специфицира
Серия и модел Да се специфицира
Процесор Двуядрен, 22nm, номинална честота 3,2GHz, 3MB cache, от

типа на Pentium G3xxx или еквивалентен по
производителност съласно http://www.cpubenchmark.net/

Графична карта Integrated Intel HD Graphics или еквивалентен
Хард диск 500 GB, 7200rpm, SATA III
Памет Инсталирана: 4GB, 1600MHz
Оптично устройство DVD-RW
Слотове 2 x PCI-e x1

1 x PCI-e x16
Портове 6 x USB 2.0 (2 front)

2 x USB 3.0
2 x PS/2
1 x VGA
1 x DVI
1 x RJ45

Кутия Вертикална
Min 5 bays:

2 x 3.5" internal
1 x 3.5" external
2 x 5.25" external

Контролер за данни 2x SATA 6.0Gb/s
Мрежа 10/100/1000 Ethernet интегрирана на дъното
Мишка Оптична мишка от същия производител
Клавиатура Клавиатура надписана с кирилица от същия производител



Параметър Изисквания
Операционна система Да се доставят с предварително инсталирана операционна

система (OEM), даваща възможност за ъпгрейд до последна
версия на операционна система съгласно споразумение за
ползване на продуктите на Майкрософт за образователни
цели

Сертификати/Документи CE, IT Eco Декларация, включен в Microsoft Windows
Hardware Compatibility List за операционна система Microsoft
Windows 8.

Други изисквания Работна станция, Клавиатура, Мишка – от един и същ
производител

Гаранция Минимум 3 години гаранция с продуктов номер от
производителя

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ /по всички
позиции/:

Предлаганото компютърното оборудване трябва да бъде:
3.1. ново, неупотребявано, заводски комплектовано, с оригинални компоненти от
производителя и с посочени продуктови номера;
3.2. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя, придружена със
сертификат за произход. Техниката, предмет на доставката следва да е окомплектована
с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент.
3.3. Устройствата да отговорят на всички стандарти в Република България относно
техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към
електрическата мрежа. Това да бъде доказано чрез съответните документи. Ако
законовите изисквания налагат дадено устройство/модул да има лиценз за ползване,
издаден от съответните контролни органи в РБ, то тези лицензи да бъдат представени.
3.4. Към устройствата и тяхната гаранция да има комплектувана подробна
документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на
хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към
съответното устройство.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
ТЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Място на изпълнение на поръчката: СОУ „Христо Ботев” – село Баните, община
Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов” № 10
4.2. По всички позиции от предмета на поръчката, доставката, инсталацията и
гаранционния сервиз се извършват в сградата на СОУ „Христо Ботев” – село Баните,
община Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов” № 10
4.3.Инсталацията на техниката по всички позиции се извършва в рамките на
гаранционния сервиз, при поискване на място при Възложителя.
4.4. При доставката на Оборудването Изпълнителят се задължава да предостави
техническата, експлоатационната и др. документация на български език, необходими на
Възложителя за правилната експлоатация и работата на Оборудването.
4.5. В случай на спиране на производството на предлаганата техника по време на
изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии, изпълнителят е
длъжен да предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики
при същите цени и условия.



4.6. Условия за рекламация: Рекламации за количество и качество на доставените стоки
се предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката.

5. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА:

5.1. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в
употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи.
5.2. Срок за доставка и монтиране на оборудването не повече от 10 дни от сключване на
договора и не по-късно от 18.11.2014 г.
5.3. Срок на валидност на офертата:  Срокът на валидност на офертите да не е по-малък
от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето й.
5.4. Офертите, събирани от училищата, следва да включват и всички разходи за
лицензиран софтуер, необходим за функционирането на системата, извън софтуера,
който се осигурява от МОН.
5.5. Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 45 дни от
сключването на договор.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Минималните изисквания към предлаганите условия за гаранционно обслужване
са, както следва:
6.1. Минимален гаранционен срок на доставеното оборудване: 24 месеца, вкл. ремонт и
подмяна на място, според изискванията на програмата.
6.2. Гаранционният сервиз се извършва на място при Възложителя.
6.3. Кандидатът да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез
електронната поща, факс и телефон.
6.4. Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – 4 ч., в
рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на
следващия работен ден; време за отстраняване на повредата – 8 часа след реакция.
6.5. Изпълнителят осигурява оборотна техника за времето на ремонта в случай, че
повредите не могат да се отстранят до 8 часа. Подмяна на дефектирала техника с
аналогична при невъзможност да бъде ремонтирана за по-малко от 14 дни.
6.6. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и
връщане на повредената техника, по време на гаранционния срок се поемат от
Изпълнителя.
6.7. По всички позиции от поръчката Изпълнителят осигурява сервиз на място (СОУ
„Христо Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян, ул. „Иван Вазов” № 10)



Приложение №4
(образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, относно обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и изискванията по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................
(трите имена)

ЕГН...................................., л.к. №..............................., издадена на .............................
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си
на .............................................................................................................,
регистрирано по ф.д.№...................... на ...........................,
ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със
седалище и адрес на управление
………………………….........................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния
кодекс;
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата администрация.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Представляваният от мен кандидат или участник6:
4.1. Не е обявен в несъстоятелност;
4.2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
4.3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, и няма задължения за данъци или вноски
за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;
4.4. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ;
4.5. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е
чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони
и подзаконови актове, неговата дейност не е под разпореждане на съда, и кандидатът
или участникът не е преустановил дейността си.
5. Информацията за посочените по-горе обстоятелства се съдържа в следните публични
регистри:............................................................................................ .
6. Компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е
установен кандидатът или участникът, е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя е ......................................................................



При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя
възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.При подписване на договора за
обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 2014 г. Декларатор: ..............................
гр. ................................. (подпис, печат)



Приложение №5
Образец

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ПО НП „ИКТ В УЧИЛИЩЕ” ЗА

СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – СЕЛО БАНИТЕ, ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ

СМОЛЯН“

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/   с лична карта №

, издаден на  от , в

качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) – участик  в

открит конкурс за възлагане на обществена

поръчка:………………………………………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г. Декларатор:
(дата на подписване)

1. * Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.


