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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: 373

Поделение: Тракийски университет

Изходящ номер: 5671 от дата 15/12/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Тракийски университет

Адрес
 Студентски град, Ректорат

Град Пощенски код Страна
Стара Загора 6000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Тракийски университет 042 699270; 0885 888957

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Петя Дечева

E-mail Факс
petya.decheva@uni-sz.bg 042 672009

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.uni-sz.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://op.uni-sz.bg/?

q=page&idd=index&porachkaid=20151215DjMF433895

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични 

инсталации за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при 

Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в  3 позиции“, 

както следва: 

Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на климатична 

инсталация за среднотемпературна камера, 15м3 (0 до + 4о)“ –

3бр.

Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на климатична 

инсталация за нискотемпературна камера, 19м3 (до - 25о)“ – 1бр.
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Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на климатична 

инсталация за нискотемпературна камера, 13м3 (до - 25о)“ – 1бр.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 42512000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
В предмета на обществената поръчка са включени доставката и 

монтажа на климатична техника по 3 (три ) обособени позиции, 

както следва:

Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на климатична 

инсталация за среднотемпературна камера, 15м3 (0 до + 4о)“ –

3бр.

Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на климатична 

инсталация за нискотемпературна камера, 19м3 (до - 25о)“ – 1бр.

Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на климатична 

инсталация за нискотемпературна камера, 13м3 (до - 25о)“ – 1бр.

Прогнозна стойност

(в цифри): 20700   Валута: BGN

Място на извършване

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр.  

Стара Загора

код NUTS:  

BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът трябва да представи следните документи: 1. Оферта за 

участие с приложен списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1) – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ.2. Административни сведения (Образец № 2) – ПРИЛАГА СЕ 

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 3. Посочване на Единен 

идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.4. 

Оферта − техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Образец № 4)* – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.* С 

приложена техническа оферта по съответната обособена позиция, за 

която се участва.5. Оферта – ценово предложение (Образец № 5) –

ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.* С приложена ценова 

оферта по съответната обособена позиция, за която се участва.6. 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените 

поръчки (Образец № 6) – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ.7. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец 

№ 7) – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.8. Декларации от 

участника, че е запознат и приема всички изисквания на 

Възложителя за изпълнение на поръчката по отделните обособени 

позиции, предвидени в РАЗДЕЛ VІІІ и РАЗДЕЛ ІХ от настоящата 

Публична покана (в свободен текст) – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

9. Декларация за приемане условията на Проекто-договора за 

съответната обособена позиция (в свободен текст) – ПРИЛАГА СЕ ЗА 

ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.10. Доказателства за техническите 

възможности и/или квалификация:10.1. Справка – декларация, 

съдържаща списък с изпълнени договори за доставки /минимум 3 

договора/, свързани с предмета на поръчката през последните три 

години, включително стойностите, датите и Възложителите (Образец 

№ 3) – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.Участниците 
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представят списък на доставките, еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършените доставки. Доказателството за извършената доставка се 

представя под формата на удостоверение, издадено от получателя 

или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

Изпълнението на доставките трябва да е приключило към датата на 

подаване на офертата.10.2. Списък на екипа, отговарящ за 

изпълнението на поръчката. Списъкът следва да съдържа име, 

презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при 

изпълнение на поръчката и информация за вида на правоотношението 

на лицата с участника – трудово, гражданско, друго. (оригинал с 

подпис на участника) – ПРИЛАГА СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ.10.3. Представяне на доказателства за техническото 

оборудване на участника – да разполага с минимум 2 /две/ 

собствени или наети транспортни средства, отговарящи за доставка 

на климатичните системи доказани със съответните документи. 

Представят се талоните на МПС, договори за лизинг или други 

документи за ползването на МПС – заверено копие.10.4. Попълнени 

и подписани декларации за спазване изизскванията на Възложителя 

за изпълнение на обществената поръчка.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
При класирането на офертите ще се вземе предвид направеното от 

участника ценово предложение, представляващо единична цена без 

ДДС на техниката, включена в съответната Обособена позиция.

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/12/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в 

официалния сайт на Тракийски университет в „Профил на купувача” 

на официалната интернет-страница на Тракийски университет гр. 

Стара Загора - http://www.uni-sz.bg/, с хиперлинк: http://op.uni

-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151215DjMF433895

1. Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, 

гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва 

да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от 

него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна 

разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора 

на горепосочения адрес до 28.12.2015 г. до 15:30ч. 2. Оферта 

представена след изтичане на крайния срок, не се приема от 

Възложителя и се връща на участника. 3. Върху плика участникът 

посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и предмета на 

поръчката: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

климатични инсталации за нуждите на Ветеринарномедицински 

факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в  

3 позиции“. Място и дата на отваряне на офертите за разглеждане 

и оценяване на 29.12.2015г. от 10:00ч. в Заседателна зала, 
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сградата на  Ректорат при Тракийски университет гр. Стара 

Загора, Студентски град.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/12/2015 дд/мм/гггг
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