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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 02-10-99 (1) от 31.10.2018 г. 
  

Възложител: Администрация на президента на Република България 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00990 
Адрес: гр. София, бул. Дондуков № 2 
Лице за контакт: Главен юрисконсулт 
Телефон: 02 9239 146; 02 9239 190 
E-mail: m.manolova@president.bg 
Лице за контакт: във връзка с техническата спецификация 
Телефон: 02 9239 785 
E-mail: mboyanov@president.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 
 

 
Обект на поръчката: 
[]Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: Доставка и монтаж на два броя непрекъсваеми токозахранващи 
устройства (UPS) за климатизирано помещение на главното разпределително табло 
(ГРТ) в сградата на  Администрацията на президента. 

Кратко описание: 

Изпълнителят следва да извърши следните дейности: 

 Доставка на два броя нови непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS); 

 Демонтаж на три броя стари UPS; 

 Монтаж на табло UPS предвидено за паралелна работа на два броя UPS, 
изграждане на необходимото окабеляване и свързване към ГРТ; 

 Монтаж на новите UPS, свързване към табло UPS, настройка и тестване; 



2 
 

 Пускане в експлоатация на новите UPS. 
Изброените по-горе дейности трябва да бъдат извършени в установено от Възложителя 
работно време по предварително съгласуван с Възложителя график. 

Изпълнителят следва да осигури гаранционен срок на непрекъсваемите токозахранващи 
устройства (UPS) не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца и за батериите не по-
малко от 36 месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол за 
извършените дейности и пускането в експлоатация.  

 
Място на извършване: Сградата на Администрацията на президента в гр. София, бул. 
„Дондуков“ 2. 
 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 (седемдесет хиляди) лева. 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
 

Номер на обособената позиция: [   ] 
Наименование: [……] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква. 

 Икономическо и финансово състояние: не се изисква. 

Технически и професионални способности:  
Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество по стандарт ISO 
9001:2015 или еквивалент, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка или да 
има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
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[х] Най-ниска цена  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: 08.11.2018 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: 08.01.2019 г.                      Час: 17:30 ч. 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 09.11.2018 г.                      Час: 10:30 ч. 
  
Място на отваряне на офертите: Администрация на президента, бул. Дондуков № 2. 
  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  

Друга информация (когато е приложимо):  Посочената обща прогнозна стойност за 
изпълнение на поръчката следва да се счита за пределна стойност. Оферти с ценови предложения 
над определената прогнозна стойност ще бъдат отстранявани от участие.  

 
Дата на настоящата обява 
Дата: 31.10.2018 г. 
 
Възложител 
Трите имена: Димитър Желязков Стоянов                      (П)*                  
Длъжност: главен секретар на президента на Република България 

 

* Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


