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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: 01563

Поделение: ________

Изходящ номер: 288 от дата 24/06/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Институт по рибни ресурси-Варна

Адрес
бул. "Приморски" 4

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Институт по рибни ресурси-Варна 052 632065

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Даниела Георгиева-Клисарова

E-mail Факс
director@ifrvarna.com 052 632066

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.ifrvarna.com

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

поканата):

www.ifrvarna.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка и инсталиране на аудио и видео система за изложбена 

експозиция в Аквариум Варна по проект DELPHI – „Модернизация на 

Аквариум Варна“ , с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, 

финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния

-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на Европейския съюз

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 32320000
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Партида: 01563 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем

I.При изпълнение на поръчката следва да се извърши 
доставка,изграждане,монтаж и въвеждане в експлоатация на аудио и 
видео система за предоставяне на звукова информация на 
посетителите в Аквариум Варна за рибите и другите експонати в 
изложбените зали и за информиране на посетителите в Аквариум 
Варна чрез видео материали и видео информация.Участникът избран 
за изпълнител следва да достави и инсталира:1.озвучително тяло с 
мощност:10W на 8 ohm.Честотен диапазон:160 - 20,000 Hz, IP44, 
Работа в температурен диапазон:-40°C до +90°C, Размери: 
206х104х55 мм-комплект 2 броя,с необходимите кабели и аксесоари 
за връзка с усилвателите-общо 14 броя.Максимална допустима 
стойност-единична цена 678,27 лв. без ДДС, общо 9495,78 лв. без 
ДДС;2.Интерактивна система от 28 броя аудио усилватели  2x8W/8 
Ohms THD 1% с вграден WAV/MP3 SD/ SDHC четец.Поддържана честота 
на дискретизация за MP3:44.1KHz, 112kbit/s до 320kbits/s CBR и 
VBR, 44.1KHz/ 16 bit за WAV.Вградени бутони за контрол на 
изходното ниво-32 стъпки на регулация,S/PDIF изход,LED статус 
индикатор,IR сензор за управление на функции чрез дистанционно 
управление:Play, Stop, Next, Previous, Trigger, Volume +, Volume 
-, тригерен вход, външно захранване +12VDC -1 брой.Максимална 
допустима стойност-2844,03лв. без ДДС;3.инсталационен миксер-
панел за рак монтаж,с възможност за вграждане на 28 аудио 
усилвателя с вграден  WAV/ MP3 плеър,в комплект със захранващи 
модули, бутони за активиране, крепежи и аксесоари, кабели и 
конектори за подвързване на аудио системата-1 брой.Максимална 
допустима стойност-427,51 лв. без ДДС;4.софтуер за компютърна 
система,64 bit-playbox-software -1 брой.Максимална допустима 
стойност-1758,59 лв. без ДДС;5.система за рутиране на сигнал към 
PUBLIC DISPLAYS,кабели и аксесоари-1 брой.Максимална допустима 
стойност-2092,71 лв. без ДДС;6.компютърна система:Процесор:Intel 
Core i5,Оперативна памет:4-8 GB, Твърд диск: 1000GB, GPU с 2GB 
RAM, Вграден картов четец, В комплект с  мишка и клавиатура -1 
брой.Максимална допустима стойност -1244,07 лв. без 
ДДС;7.монитор с Touch screen-минимален размер 24“-1 
брой.Максимална допустима стойност-496,30 лв. без ДДС; 8.видео 
екрани клас PUBLIC DISPLAY с минимален размер 32'' – 4 броя. 
Всеки монитор в комплект със стойка за стенен монтаж и 
необходимите кабели и конектори за връзка на системата. 
Максимална допустима стойност-ед.цена 1917,56лв. без ДДС, общо 
7670,24лв. без ДДС;9. външен BLUE-RAY DVD recorder интерфейс: 
USB 3.0,  в комплект с FULL HD BLUE-RAY recorder -1 
брой.Максимална допустима стойност 1195,84лв. без ДДС.Аудио 
системата трябва да осигурява следните функции: възпроизвеждане 
на говорни и музикални програми от 28 броя озвучителни 
тела;Програмите ще са записани на 28 МС карти,заложени в 28 
специализирани устройства-аудио усилватели;Задействането на 
всяка конкретна точка от системата ще става с помощта на 28 
функционални бутона,всеки от които разположен до конкретния 
аквариум.Необходимо е изградената озвучителна система и 
инсталираните озвучителни тела да бъдат предназначени за работа 
в мокри помещения.Видео системата трябва да осигурява следните 
функции:Информацията ще се подготвя и разполага в 
компютър.Видеосигналът се подава от компютъра към линк система 
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за рутиране на сигнал към PUBLIC DISPLAYS и се възпроизвеждат 

едновременно на 4 броя екрани (PUBLIC DISPLAYS) в различните 

зали на Аквариума.Разстоянието между видео рутера и видео 

екраните е 30 метра.Към компютърната система е свързан монитор с 

Touch screen и външен BLUE-RAY DVD recorder интерфейс.Необходимо 

е монтиране на видео екраните чрез стойка за стена, защитени в 

предпазни кутии.

II. Срокът за изпълнение на договора за възлагане на 

обществената поръчка е до 3 месеца, считано от датата на 

сключването му. 

III. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер 

на 27225,07 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 27225.07   Валута: BGN

Място на извършване

на територията на гр. Варна - Институт по рибни ресурси код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
I.Изисквания към участниците:1.Участниците следва да са 

реализирали оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката  

през последните 3 години, в размер не по-малък от 20 000лв. без 

ДДС.Изискването се доказва със Справка-декларация за 

специализиран оборот от дейности, сходни с предмета на 

поръчката, реализиран през последните 3 години, в зависимост от 

датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността 

си;2.Участниците следва да имат минимум 1 договор за 

доставки,сходни с предмета на поръчката,изпълнен през последните 

3 години към датата,определена като краен срок за подаване на 

оферти.Изискването се доказва със Списък на основните договори 

за доставки,сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени 

през последните 3 години към датата,определена като краен срок 

за подаване на оферти, придружен с препоръки за добро 

изпълнение,кореспондиращи с договорите от списъка.За дейности 

сходни с предмета на поръчката се приемат доставка и изграждане 

на аудио-, видео- или комбинирани системи за посетители  за 

целите на изложбени експозиции, спортни или други обществени 

сгради/съоръжения;3.Участниците следва да са оторизирани от 

производителя или официалния вносител/представител на 

предлаганите марки оборудване да извършват гаранционна поддръжка 

на доставеното оборудване.Изискването се доказва със заверени от 

участника копия на оторизационни писма, декларации от 

производител или официален вносител на предлаганите марки 

оборудване или други еквивалентни документи, доказващи че 

участника ще извършва гаранционен сервиз на предложеното 

оборудване.  

II.Всяка оферта следва да съдържа:1.Административни сведения за 

участника-по образец;2.Заверено от участника копие на документа 

за регистрация или посочен единен идентификационен код,съгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 

юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника 

копие на документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице;3.Справка-декларация за специализиран оборот от дейности, 

сходни с предмета на поръчката, реализиран през последните 3 

години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден 

или е започнал дейността си - по образец;4.Списък на основните 
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договори за доставки, сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 години към датата, определена като 

краен срок за подаване на оферти,придружен с препоръки за добро 

изпълнение, кореспондиращи с договорите от списъка-по 

образец;5.Декларация за срока на валидност на офертата-по 

образец; 6.Декларация за приемане на условията на проекта на 

договор-по образец;7.Декларация за ползване на подизпълнител (в 

случай, че е приложимо)–по образец;8.Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката-по образец;9.Предлагана цена-по 

образец.Срокът на валидност на офертата следва да е 90 

календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване 

на оферти.Оферта може да подава всяко физическо или юридическо 

лице, или техни обединения.В случай че участникът е обединение 

към офертата следва да се представи нотариално заверено 

споразумение за неговото създаване и да се посочи лицето/лицата, 

представляващи обединението.При участие на обединения 

документите по т.1 и т.2 се представят за всяко едно от лицата 

участващи в обединението,а документите по т.3 и т.4 се 

представят от участник в обединението,чрез който се доказват 

посочените в настоящата покана изисквания към участниците.При 

участие на подизпълнители в офертата следва да се представят 

документи т.1, т.2, т.3 и т.4 за подизпълнителите, а 

изискванията към тях ще се прилагат събразно вида и дела на 

участието им.

III. При подписване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, участникът избран за изпълнител следва да представи 

документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 

декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

IV. Продължава в "Допълнителна информация" +++++

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
I. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 50% 

тежест,в т.ч.:

- Срок за доставка на оборудването от датата на сключване на 

договора за изпълнение - 50% тежест

*Срокът за доставка се посочва в календарни дни, но не по-малко 

от 20 календарни дни и не повече от 60 календарни дни.

II.Предлагана цена - 50% тежест, в т.ч.:

- Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката

*Участниците в процедурата следва да се съобразят с предвидения 

финансов ресурс за изпълнение на договора и с посочените 

максимално допустими цени за всеки един от артикулите, предмет 

на поръчката. В оферираните от участниците цени следва да се 

включат всички разходи по доставка и монтаж на оборудването, 

предмет на поръчката, включително гаранционната поддръжка на 

изградената аудио и видео система.

III.Оценяването на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката ще се извърши по формулата:

Kтех.предл.=К1

Където К1 е оценка по формула на техническата част на офертата, 

както следва:

К1=(Ср.мин(дни)/Ср.участн(дни))х50

където:Ср.мин(дни)-най-ниско предложение по критерия "Срок за 
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доставка на оборудването от датата на сключване на договора ", а 

Ср.участн(дни)-предложение на оценявания участник по същия 

критерий;

IV.Оценяването на ценовите оферти ще се извърши по формулата:

Кцена=К1

Където К1 е оценка по формула на ценовата част на офертата, 

както следва:

К1=(Цмин(лв)/Цучастн(лв))Х50

където:Цмин(лв)е най-ниско предложение по критерия "Обща цена за 

цялостно изпълнение на поръчката",Цучастн(лв)-предложение на 

оценявания участник по същия критерий.

V.Крайното оценяване на офертите ще се извърши по формулата:

К=Ктех.предл.+ Кцена

Срок за получаване на офертите

Дата: 04/07/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

++++Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката"

IV.Участникът избран за изпълнител на поръчката се задължава да 

осигури гаранционен сервиз на доставеното оборудване за срока на 

гаранцията, посочен в гаранционните карти от производителя на 

оборудването. След изграждането на аудио и видео системата 

изпълнителят се задължава да осигури гаранционно обслужване на 

изградената система за срок от 24 месеца от датата на въвеждане 

в експлоатация на аудио и видео системата.

Настоящата процедура се провежда във връзка с изпълнението на 

проект  DELPHI – „Модернизация на Аквариум Варна“ , с номер 2

(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз.

Възложителят предоставя достъп по електронен път до: Публичната 

покана; образците на документи и проекта на договор, които са 

публикувани в профила на купувача на посочения в раздел I 

интернет адрес: www.ifrvarna.com

Всеки участник в процедурата има право да представи само една 

оферта. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, 

върху който се посочва предмета на поръчката, наименованието на 

възложителя и данни за участника (наименование и данни за 

кореспонденция). Офертата на участниците следва да съдържа 

посочените в настоящата публична покана документи, изготвени по 

образците, предоставени от възложителя.  Документите в офертата 

се подписват от лицата с представителни функции и се представят 

на български език, като документи, които са на чужд език, се 

представят и в превод на български език.

Офертите се подават до посочения в публичната покана срок в 

Института по рибни ресурси-Варна, на адрес: гр. Варна, бул. 

"Приморски" 4.

Възложителят ще оповести датата, часа и мястото на отваряне на 

постъпилите оферти на посочения в раздел I интернет адрес: 

www.ifrvarna.com.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 03/07/2014 дд/мм/гггг
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