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Изходящ № АСО 231 от 27.03.2012 г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за участие в процедура по Раздел 8а от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да
направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и
подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 за нуждите
на ИИД на ПМГ“Нанчо Попович““.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 7 т. 3 и чл.14 ал.3 от Закона за обществените поръчки, и в изпълнение
на моя заповед № РД 12-265/21.03.2012г. каня всички заинтересованите лица, отговарящи на
долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:
Обособена позиция 1: Продукти на земеделието и градинарството за нуждите на
ИИД: "Биоразнообразието в Шумеския край – запознаване с природата", "Биопрезент",
"Живата карта на Европа", "Екотуризъм", "В света на археологията" на обща индикативна
стойност 318,40 лв.
Обособена позиция 2: Печатни материали и свързани с тях продукти за нуждите
на ИИД: "Биоразнообразието в Шумеския край – запознаване с природата", "Театърът изкуството да се превъплътиш", "Здраве от природата", "Имам истински приятел от
чужбина","Геометрични игри ", "Историята на нашия град", "Виртуална археология" на обща
индикативна стойност 547,60 лв.
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Обособена позиция 3: ОФИС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ за нуждите на ИИД : "Млад
метеоролог","Биоразнообразието в Шуменския край – запознаване с природата","Биопрезент",
"Здраве от природата", "Екотуризъм", "Социални танци", "Тенис на маса", "Бадминтон",
"Живата карта на Европа", "Имам истински приятел от чужбина", "Геометрични игри ",
"Приложна математика – теория на игрите ", "Математически чудеса и тайни ",
"Корабомоделизъм ", "Историята на нашия град", "Виртуална археология", "Дебати",
"Театърът - изкуството да се превъплътиш", Артстудио "Витраж ", "Електронен училищен
вестник", "Виртуална археология", "Фотография. Училище в снимки" на обща индикативна
стойност 4654,00 лв.
Обособена позиция 4: СПОРТНИ АРТИКУЛИ И ЕКИПИРОВКА за нуждите на ИИД:
"Тенис на маса", "Бадминтон" на обща индикативна стойност 1684,20 лв.
Обособена позиция 5: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ И
ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО за нуждите на ИИД: "Театърът - изкуството да се
превъплътиш", Артстудио "Витраж ", "Биопрезент", "Приложна математика – теория на
игрите ", "Математически чудеса и тайни ", "Геометрични игри " на обща индикативна
стойност 2044,20 лв.
Обща индикативна стойност на материалите и консумативите: 9248,40 лв без ДДС.
Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на
възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, представени в поканата.
Изборът се извършва по критерий: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА
ОФЕРТА”, и показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест:
 Предложена цена (Кц) -60%
 Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 %
 График ( срок и начин) на доставка (Кс) - 20%
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.
Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените
оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един
от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:
К = Кц + Кс + Кк
1. По показател Кц:
Максималният брой точки по този показател е 60.
Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:
Кц = C min x 60 , където:
C
“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на
поръчката,
“C” е общата цена на участника.
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Общата цена се калкулира от комисията.
2. По показател Кк:
Максималният брой точки по този показател е 20.
Кк - документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ
обозначение, декларации за произход, еко етикети или покрити стандарти за качество).
Максималният брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените документи за
всички продукти, които се предлагат.
За останалите оферти броя на точките се редуцира пропроцианално. При липса се
поставят 0 точки.
За останалите случаи броят на точките се редуцира пропорционално на представените
документи.
3.По показател Kс:
Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната
формула:
Кс = C x 20 , където:
Cn
“Кс“ – броят на точките на критерия,
“С“ - най-краткият срок на доставка,
“Сn“ - предложението на кандидата за срока на доставка
Забележка: критерият “Кс“ е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка до
ПМГ“Нанчо Попович“ в календарни дни, същият получава максимален брой точки.
Останалите кандидати получават точки по формулата посочена по-горе.
 Срок за изпълнение на поръчката: до 14 календарни дни от датата на заявката от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 Място на изпълнение на поръчката: ПМГ Нанчо Попович“, гр.Шумен,
ул.“Кирил и Методий“№68
 Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва по банков път седем
календарни дни след подписване на приемо-предавателния протокол и
получаването на фактурата.
 Квалификационни изисквания към кандидатите: Удостоверение за вписване в
търговския регистър или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията
документ.
 Място и срок за подаване на предложенията за участие: до 16,00 часа на
04.04.2012г. в канцеларията на ПМГ Нанчо Попович“, гр.Шумен
 Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще
бъдат отворени в ПМГ Нанчо Попович“, гр.Шумен на 05.04.2012г. от 13,30 часа.
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Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени
позиции.
Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или
всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъкци с
асортименти към тази покана.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху
плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се
отнася.
Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани
непрозрачни и надписани плика, както следва:
А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите,
изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или
кадидатите – Декларация на кандидата и Оферта.
Б/ плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" - Техническа оферта.
В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на
участника
за обособената/те позиция/и, за които участва. В плика се поставя попълнено
предложение с цени на стоките, за обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като
предлаганата цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за
съответната позиция – Ценова оферта.
Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са
предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител
(управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на
участника.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч. в
канцеларията на ПМГ“Нанчо Попович“, гр.Шумен.
Не се допуска до участие в процедурата на участници и оферти, които не отговарят на
законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице
поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:
 представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
 представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;
РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА
ОФЕРТИ ПО ГЛАВА VIII “А“ ОТ ЗОП
1.
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в
сградата на ПМГ Нанчо Попович“ – Шумен от 13,30 часа на 05.04.2012г., като за резултатите,
всички подали оферти ще бъдат уведомени на посочените в офертите адреси.
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2.
Отваряне от Комисията на предложенията по реда на тяхното постъпване.
3.
Комисията да състави и подпише протокол за разглеждането, оценяването и
класирането на предложенията.
4.
Заседанията на Комисията се провеждат при закрити врата, с изключение отварянето от
Комисията на постъпилите предложения, което се извършва публично и в присъствието на
явилите се представители на кандидатите.
5.
Комисията след като приключи своята работа представя на директора на ПМГ Нанчо
Попович“ протокол с резултатите от оценяването не по-късно от 06.04.2012г.
Прилагам:
 Техническа спецификация – обобщена справка на материали и консумативи за
изпълнение на ИИД по проект “Успех“.
 Образци на: Декларация на кандидата, Оферта, Техническа оферта и Ценова
оферта.
Настоящата покана да се качи на сайта ПМГ“Нанчо Попович“, гр.Шумен и на сайта на
проект „УСПЕХ“

Дата 27.03.2012г.
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Ваньо Георгиев
Директор на ПМГ”Нанчо Попович”
гр.Шумен

