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Деловодна информация

Партида на възложителя: 01142

Поделение: Институт по океанология - БАН Варна

Изходящ номер: 245 от дата 09/07/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Институт по океанология - БАН Варна

Адрес
ул. Първи май №40

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Институт по океанология - БАН 
Варна

052 370484

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Атанас Василев Палазов

E-mail Факс
office@io-bas.bg 052 370483

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.io-bas.bg

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

поканата):

http://io-bas.bg/porachki_2015/OP_11_2015.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Доставка на буксируема система от хидрофони за акустично 
наблюдение на морски бозайници за целите на проект „Проучвания 
на състоянието на морската околна среда и подобряване на 
програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”“
При изпълнение на настоящата поръчка следва:
-Да се достави 1 /една/ буксируема система от хидрофони за 
акустично наблюдение на морски бозайници за целите на проект 
„Проучвания на състоянието на морската околна среда и 
подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно 
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РДМС (ISMEIMP)”“, с технически характеристики и изисквания, 
подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 
към настоящата  покана.
-Да се извършва гаранционна поддръжка на доставените компоненти 
за срок от минимум 12 месеца при условия, подробно описани в 
Техническата спецификация – Приложение № 1 и проекта на договор 
– Приложение № 9 към настоящата покана.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 32342400

Доп. предмети 32342450

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
(1) Обхватът на поръчката е съгласно Техническата спецификация –
Приложение № 1 към публичната покана, като включва доставка на 
1 /една/ буксируема система от хидрофони за акустично наблюдение 
на морски бозайници и гаранционна поддръжка на доставените 
компоненти за срок от минимум 12 месеца.
(2) Прогнозна стойност на поръчката – 39 120 лв / тридесет и 
девет хиляди и сто и двадесет лева/ без вкл. ДДС. 
(3)Срок за изпълнение – до 30.10.2015 г.
***
1. Финансиране – Финансирането за изпълнението на договора ще се 
осъществява по проект: „Проучвания на състоянието на морската 
околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 
разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“ по покана BG02.02 ”Подобрен 
мониторинг на морските води” на програма BG02 "Интегрирано 
управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
(ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. 
между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт 
по океанология – БАН, Варна (Приложение №8 към Договор № Д-34-
13/02.04.2015 г.). 
2. Срок и начин на плащане - Плащанията се извършват в лева 
(BGN) с ДДС, след издадена от Изпълнителя и одобрена от 
Възложителя фактура. Плащанията се извършват с платежно 
нареждане по банковата сметка на Изпълнителя в лева. 
Възложителят заплаща по банков път авансово 50% от стойността на 
договора платими до 10 работни дни след подписване на договора и 
представяне на фактура за авансовото плащане. Окончателно 
заплащане в размер на 50% от стойността на договора се извършва 
след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на 
доставката от назначена от Възложителя за целта Комисия и 
представена фактура. В случай че представена фактура бъде 
върната на Изпълнителя за корекции, съответното плащане се 
извършва в срок до 10 работни дни от датата на  нова изрядна 
фактура.
3. Приемане на извършените работи:
- Изпълнението на договора се приема от Комисия, назначена от 
Възложителя.  
- Когато предметът на договора е изпълнен точно, качествено и в 
срок, отговаря на изискванията на Възложителя и техническото 
предложение на Изпълнителя след извършването на фактическа 
проверка на доставката и на място относно работещия й вид, 
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Комисията и Изпълнителят подписват приемо-предавателен протокол 
удостоверя¬ващ, че доставката е извършена и предадена в работещ 
вид. 
- В случай, че се констатира неизпълнение, забавено, 
некачествено и/или лошо изпълнение на задължения на Изпълнителя 
се изготвя протокол, в който се посочва кое задължение не е 
изпълнено, каква е формата на неизпълнение, неговата стойност, 
предлага конкретен размер на неустойка и размер на сумата, която 
следва да се удържи от съответното плащане и/или се отказва 
доставката. Протоколът се подписва и от двете страни.

Прогнозна стойност

(в цифри): 39120   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.„Първи май” № 40, сградата на ИО  

БАН - Варна.

код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Доставката и услугите, включени в предмета на поръчката, следва 
да бъдат извършени в пълно съответствие с Техническата 
спецификация – Приложение № 1 и проекта на договор – Приложение 
№ 9 към настоящата покана.
*****
Изисквания за изготвяне на офертата
I.Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните 
документи (информация), поставени в папка:
1.Оферта – представяне на участника /по образец – Приложение 
№3/, в която се включват следните данни за участника:
- когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
a.Наименование на участника, ЕИК;
b.Адрес на управление;
c.Адрес за кореспонденция;
d.Представляващ участника (трите имена,  длъжност)
e.телефон, факс, електронен адрес
f.банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде 
избран за изпълнител.
- Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по 
лична карта, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен 
адрес, банкова сметка; 
- Когато участникът е обединение – данни за участниците в 
обединението. Представя се и копие на договора за обединение. 
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
обединението, трябва да се представи и документ, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият. Лице, което участва в обединение или е дало 
съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представи самостоятелна оферта; 
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 
(оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от 
нея не е подписана от управляващия и представляващ участника 
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни 
на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата 
и да представлява участника в обществената поръчка.
3.Списък на доставките /по образец – Приложение № 4/, сходни с 
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предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване 
на  вида на извършваните доставки, стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. 
Представените доказателства за извършени доставки следва да 
съответстват на изискванията на чл. 51 ал. 4 от ЗОП 
( „...доказателството за извършената доставка или услуга се 
предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя 
или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информацията за доставката или 
услугата.“) и да съдъжат информация, идентична със съдържащата 
се в списъка, така че да може да бъде направена категорична 
кореспонденция между тях. 
Минимално изискване: Участниците следва да имат опит в 
изпълнението на доставки, сходни с предмета на настоящата 
поръчка, като докажат успешното изпълнение на поне една доставка 
на подводно комуникационно оборудване през последните три 
години, считано  от датата на подаване на офертата на участника. 
3.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП /по образец – Приложение 
№ 5/
4.Декларация за съгласие от подизпълнител /по образец – ако е 
приложима – Приложение № 6/
5. Техническо предложение /по образец – Приложения № 7 и 7а/, с 
валидност 60 дни, считано от крайния срок за получаване на 
оферти.
Участникът изготвя техническо предложение съобразно образеца. В 
таблицата за съответствие следва да бъдат попълнени всички 
полета максимално ясно и изчерпателно, така че да позволят на 
комисията да извърши ясна и категорична съпоставка с 
техническите изисквания на Възложителя.
Продължава в поле допълнителна информация.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 21/07/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Продължение от поле "изисквания за изпълнение на поръчката".
6. Предлагана цена /по образец – Приложение № 8/, с валидност 60 
дни, считано от крайния срок за получаване на оферти;
Участниците оферират твърдо договорена единична цени в лева без 
ДДС за доставка на системата, с включени в нея всички разходи 
франко сградата на Възложителя, включително мита, такси и други. 
Предложената цена следва да бъде число с не повече от 2 знака 
след десетичната запетая и не следва да надхвърля прогнозната 
стойност на поръчката. Надхвърлянето на прогнозната стойност на 
поръчката ще бъде основание за отстраняване на участник.

ВАЖНО: Участниците носят пълната отговорност за правилното и 
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пълно попълване на образците на техническо и ценово предложение, 
като в случай на констатирани липсващи или непълни предложения –
технически или ценови, както и при наличие на други 
несъответствия с изисквания на Възложителя, съгласно настоящите 
указания, публичната покана или техническата спецификация, това 
ще бъде основание за отстраняването им.Участниците ще бъдат 
отстранявани и в случай, че изменят или допълнят образците на 
техническо и ценово предложение.

II.Папката с документите, описани в т. I, се поставят в 
непрозрачен плик (пакет), на който трябва да бъде изписана 
следната информация:
ОФЕРТА
във връзка с публична покана
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на буксируема система от хидрофони за акустично 
наблюдение на морски бозайници за целите на проект „Проучвания 
на състоянието на морската околна среда и подобряване на 
програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)””
наименование на участника,
адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес
III. Изготвената оферта съгласно т. I и II се представя от 
участника или от негов представител лично, или по пощата на 
адрес: гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.„Първи май” № 40, ИО БАН 
- Варна, Деловодство. При изпращане на оферта по пощата следва 
да се има предвид, че същата следва да бъде получена в 
деловодството на ИО БАН - Варна до крайната дата и час, обявени 
за това. 
IV.Отварянето на офертите ще се извърши на 22.07.2015 г. от 
10:00 ч. в сградата на ИО БАН – Варна, на адрес: гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул.„Първи май” № 40. Отварянето на офертите е 
публично и на него могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 
режим за достъп до сградата, в който се извършва отварянето.
V.Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ дни от крайния 
срок за получаване на оферти.
VІ. В случай, че участниците имат нужда от разяснения по 
условията на обществената поръчка, съдържащи се в публичната 
покана и /или в приложенията към нея, те могат да отправят 
писмено своите питания на адреса, посочен в поканата до 3 дни 
преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят най- 
късно на следващия ден публикува в досието на поръчката, в 
профила на купувача писмени разяснения по условията на 
обществената поръчка.
VІI. ИО-БАН предоставя достъп по електронен път до: Публичната 
покана, образци, техническа спецификация,  и проект на договор, 
които са публикувани в официалния сайт на ИО-БАН -www.io-
bas.bg.,адреса посочен в т. I от настоящата покана
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 21/07/2015 дд/мм/гггг
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