РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС провежда обществена
поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с
предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и
периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас през 2018 г.“
1. Предмет, количество и обем на процедурата: Поръчката включва избор на
изпълнител, който да извършва извънгаранционна абонаментна поддръжка на
компютърна техника, сървър, периферни устройства и мултифункционални устройства,
презентационно оборудване, активно мрежово оборудване където има изградено такова,
собственост на РЗИ-Бургас. Точният брой на обслужваната техника, е посочен в
Приложение №1. Когато гаранционните срокове на компютърната техника на
Възложителя изтичат в срока на действие на договора, с който се възлага настоящата
поръчка, се прави допълнително опис за тази техника и се включва към предмета на
договора.
Изпълнителят ще има задължение да поддържа в работно състояние
компютърната техника и периферни устройства на Възложителя за времето на действие
на договора, като извършва:
 Първоначален преглед на подлежащата на абонамент техника;
 Периодични технически профилактични прегледи- ежемесечно;
 Отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми възникнали във връзка с
експлоатацията на техниката по Приложение №1;
 При заявяване от страна на Възложителя изпълнителят извършва ремонти
на преносими компютри, презентационно оборудване, активно мрежово
оборудване, ремонт и настройка на дефектирали блокове и възли;
 Отстранява възникнали аварии на място при Възложителя в работно време
– от 8.30 до 17:00 часа. При установяване на сложен дефект Изпълнителят
заменя дефектиралото устройство с оборотно такова, със същите или по–









добри технически и функционални параметри до отстраняване на
повредата;
Осигурява необходимите резервни части, които да са нови, оригинални или
съвместими с техниката на Възложителя и отстранява повредите, появили
се по време на договора. В този случай разходите са за сметка на
Възложителя;
Извършване на 6 месечно описване на подлежащата на сервизиране
техника с цел актуализация броя на обслужваните конфигурации, като се
отбелязват излезлите от употреба (бракувани) и включване на такива,
излезли от гаранция;
При заявяване от страна на Възложителя Изпълнителят доставя и влага
необходимите оригинални и/или съвместими консумативи, с които
гарантира предписаните от производителя на устройствата условия на
експлоатация. В този случай разходите са за сметка на Възложителя.
При излизане от гаранция на устройства, те се описват от изпълнителя и се
обслужват от него при условия на договора (цената за обслужване се дължи
от датата на вписване в описите);

При изпълнението на дейностите по т. 1 се съблюдава действащото в страната
законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката,
правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число
противопожарни, технически и др. норми. По време на изпълнение на договора
изпълнителят е длъжен да спазва техниката на безопасност на труда.
Изпълнителят е длъжен при поискване от страна на Възложителя да представи
съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите,
използвани при изпълнението на поръчката.
Изпълнителят е длъжен при поискване от страна на Възложителя и в определен от
него срок да представи в писмен вид отчетна информация за състоянието на компютрите
и принтерите, обект на настоящата поръчка.
Изпълнителят е длъжен да извършва безплатен монтаж и инсталиране на
новозакупени от него модули и устройства за ъпгрейд.
Приемането на извършените профилактики и/или технически поддръжки се
удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 /два/ екземпляра от
упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица.
2. Място на изпълнение: Администартивна сграда на Регионална здравна
инспекция –Бургас, намираща се на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска“ №120.
4. Източник на финансиране –Средствата за изпълнение на поръчката се
осигуряват от собствени бюджетни средства на РЗИ-Бургас.
5. Начин на плащане – всеки месец, в левове по банков път, със срок на отложено
плащане до 30 календарни дни.
6. Срок за изпълнение: – до 31.12.2018 г.
7. Специални изисквания към предмета на поръчката и към изпълнителя:
Всеки участник следва да може да изпълни поръчката в съответствие със заданието
на възложителя, съгласно Технически спецификация.
Всеки участник следва да има през последните три години, считано от датата на
представяне на офертите, услуги които са сходни или еднакви с предмета на настоящата
обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на списъкдекларация на изпълнените през последните три години, считано от датата на
представяне на офертата, услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата
поръчка, с посочване на стойностите, датите и възложителите. Участникът следва да е

изпълнил през последните три години минимум 3 (три) услуги с еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка.
Участниците трябва:
- Да разполагат с персонал от минимум двама подходящи специалисти по
обслужване на компютърна техника, принтери и др. устройства, като следва лицата да
разполагат с нужната професионална компетентност съобразена със спецификата на
изпълняваните дейности;
- Да имат сервизна база /стационарна или мобилна/, където ще се извършват
сервизните ремонти на територията на гр.Бургас;
За извършените ремонтни дейности предмет на поръчката, Изпълнителят доказва
стойността на вложените резервните части с първични платежни документи.
Изпълнителят не може да оскъпява стойността на материалите с повече от 10% спрямо
стойността им в платежните документи.
За извършените дейности по техническо обслужване се съставя двустранно
подписан приемо - предавателен протокол, съдържащ описание на извършените
дейности, вложените за извършването им човекочасове и вида и количеството на
вложените резервни части и др. (ако са вложени такива).
В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява
за сметка на Изпълнителя.
В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя или при възникнал
дефект на закупените от Изпълнителя части, същите се отремонтират за сметка на
Изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от констатирането им, в зависимост от
сложността на ремонта. Констатирането се извършва с протокол от страна на
Възложителя.
Доставяните резервни части, трябва да са:
• оригинални, закупени от производител или оторизирано от него лице;
• влаганите резервни части, трябва да са нови, неупотребявани и да не бъдат
рециклирани.
8. Критерий за оценка на събраните оферти:
Оценката на офертите ще се извърши по критерии за възлагане - „оптимално
съотношение качество/ цена“. При определяне на изпълнител чрез критерии
„Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти
се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума
от индивидуалните оценки на всеки един от предварително определените показатели .
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент),
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ
тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е „Комплексна оценка”
- (КО), на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът
събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират
всички останали участници.
Формула за определяне на „Комплексна оценка” - (КО)
КО = Ц х 60 % + N х 40 %, където:
Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. Посочва се
цена за месечен абонамент без ДДС на посочената в Приложение №1 техника.
При оценяването се взема предвид предложената месечна абонаментна такса
съобразно позицията, за която се участва. Преценява се най - изгодното за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен

разход. Предложението, съдържащо най-ниска цена получава 100 т., а всяко следващо по
- малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
Ц min х 100,

където, Ц min е най-ниската предложена месечна абонаментна такса, а

Цn

Цn е предложената месечна абонаментна такса от n-тия участник.

N – Срок за отстраняване на възникнали повреди /в часове /, считано от датата на
уведомяване по телефон - най – краткия предложен срок се оценява със 100 т.
Предложението, което в най-голяма степен отговаря
на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най – краткия предложен срок/ и съответства на поставените
технически изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо по- малко добро
предложение се оценява след прилагане на следната формула:
N min х 100,

където, N min е най-краткия предложен срок за отстраняване на възникнали,

Nn

повреди, а Nn е предложения срок за отстраняване на възникнали повреди
от n-тия участник.

Забележка: В срокът за отстраняване на възникналите повреди участникът следва
да включи и времето:
- от приемане на обаждането за възникнала повреда по телефона до пристигането
на екип/техник на място в сградата на РЗИ-Бургас.
-Срокът се посочва в часове. не се приемат посочване на „веднага“, „незабавно“
Във връзка с гореизложеното и при желание от Ваша страна да участвате в
обществената поръчка, моля в срок до 17.00 часа на 05.01.2018 г. да предоставите
оферта.
Офертата да бъде изпратена в запечатан плик в деловодството на РЗИ-Бургас,
ел. „Александровска“ №120, ет.1
В офертата следва да се посочат:
-Данни са лицето, което прави предложението- адрес, телефон за връзка,
ЕИК/БУЛСТАТ;
- Техническо предложение, в което се посочва задължително срокът за
отстраняване на възникналите повреди, а именно от приемане на обаждането за
възникнала повреда по телефона до пристигането на екип/техник на място в РЗИ-Бургас;
както и срок за отстраняване на повредата, считано от времето на пристигане на
местонахождението;
- Ценово предложение;
- Начин на плащане;
- Списък- декларация /Приложение №2 /;
- Срок за валидност на офертата, като същият не може да бъде по-малък от 30
(тридесет) календарни дни от крайния срок за приемане на офертите.
С избрания Изпълнител ще се сключи писмен договор.
За контакти, информация и огледи на обекта, подлежащ на почистване: Павлина
Цонева- Директор на Дирекция „АПФСО“ при РЗИ-Бургас, тел. 0887 908927, 056/807
308.

Приложение №1

№

Офис техника

1.

Компютърна конфигурация
(сървър, компютър, монитор,
мишка, клавиатура),
преносими компютри
Периферни устройства
(Принтери, мултифункционални
устройства, скенер)

2.

Брой

Ед. цена

Месечна
такса -общо

103 бр.

.

70 бр.

.
Общо:



.

Цените са без включен ДДС 20%.

Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ,
КОИТО СА 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
Долуподписаният/-ната/ .................................................................................................
ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от
.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва
се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се
наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление:
............................................................................ – участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно
възлагане с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна
техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас през 2018 г.“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 (три) години, считано
от датата на подаване на офертата, следните доставки, които са еднакви или сходни с

предмета на обществената поръчка. Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата
поръчка се разбира доставка на електрическа енергия.
№
по
ред

Предмет на изпълнената
доставка и кратко описание

Начална и
Стойност на
крайна дата на Получател на
доставката
изпълнението
доставката
(без ДДС)
на доставката

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата:...................... г.

Декларатор: ................................

