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Деловодна информация

Партида на възложителя: 00859

Поделение: ________

Изходящ номер: 1472 от дата 20/05/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/

Адрес
гр. София, бул. Христо Смирненски № 1

Град Пощенски код Страна
София 1046 България

Място/места за контакт Телефон
гр. София, бул. Христо 
Смирненски № 1

02 8653184

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сийка Илова - Организатор (Завеждащ) отдел МТС при УАСГ /  
Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки

E-mail Факс
siahri_@abv.bg , 
krstanov_zop@uacg.bg

02 8665043

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.uacg.bg

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

поканата):

http://uacg.nit.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на строителни материали (съгласно техническа 
спецификация) за нуждите на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия /УАСГ / - гр. София. Доставките се 
реализират франко складовете на УАСГ - Стара и Нова сграда.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44100000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техническата спецификация, неизменна част от 
документацията

Прогнозна стойност

(в цифри): 21200   Валута: BGN

Място на извършване

град София, складове на УАСГ - Стара и Нова сграда код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко 
българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на 
настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите 
или от други законно определени представители, или от специално 
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 
Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да 
представи документи, издадени от компетентен орган за 
удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 
т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, 
ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП.
Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на минимум 3 
(три) сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка 
доставки през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата. Участниците предоставят списък на 
изпълнените в периода доставки, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка. Доказателства за извършената доставка се предоставя 
съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация 
за доставката.
Забележка: Под "предмет, сходен на предмета на настоящата 
поръчка" следва да се разбират доставка на строителни материали.
Участникът, които  не отговаря на някое от горните изисквания, 
ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или 
повече от участниците в обединението.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Икономически най-изгодната оферта ще се определи по 
показателите: Предложена цена (тегло 50%), Срок на доставка при 
регулярна заявка (30%) и Срок на доставка при аварийна заявка 
(20%).
Наименованието на показателите е както следва: 1) Предложена 
цена - П 1 със символно означение Т ц, 2) Срок за доставка при 
регулярна заявка - П 2 със символно означение Т р.з. и 3) Срок 
на доставка при аварийна заявка - П 3 със символно означение Т 
а.з. 
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Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 - “Предложена цена - П 1", с максимален брой точки - 
100 и относително тегло в комплексната оценка - 0,50. 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най- 
ниска цена - 100 точки. Точките на останалите участници се 
определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула:

Т ц = 100 х С min/C n, където
- “100" е максималните точки по показателя,
- “C min" е най-ниската предложена цена, 
-“C n" е цената на n- я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по 
следната формула:
П 1 = Т ц х 0,50, където
- “0,50" е относителното тегло на показателя.

Показател 2 - “ Срок за доставка при регулярна заявка - П 2 " в 
съответствие с техническото предложение на участника, с 
максимален брой точки - 100 и относително тегло в комплексната 
оценка - 0,30.

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени 
най-добри условия по отношение на времето за доставка на 
регулярна заявка.

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума 
от следните точки:
Срок на доставка при регулярна заявка - Т р.з.
- до един работен ден - 100 точки;
- до два работни дни - 50 точки;
- до три работни дни - 20 точки.

Участник, който предложи срокове по-кратки от минималните и по-
дълги от максималните, няма да получи съответното оценяване по 
Показател 2.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по 
следната формула:
П 2 = Т р.з. х 0,30, където:
- Т р.з. е срок на доставка при регулярна заявка и максималният 
брой точки е 100 т.
- “0,30" е относителното тегло на показателя.

Показател 3 - “ Срок на доставка при аварийна заявка - П 3", с 
максимален брой точки - 100 и относително тегло - 0,20. 
Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени 
най-добри условия по отношение на времето за реакция при 
аварийна заявка. Точките по показателя за всяка оферта се 
изчисляват както следва:
Срок на доставка при аварийна заявка - Т а.з.
- от 1:00 до 3:00 часа - 100 точки;
- от 3:01 до 6:00 часа - 50 точки;
- от 6:01 до 8:00 часа - 20 точки;
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Участник, който предложи срокове по-кратки от минималните и по-
дълги от максималните, няма да получи съответното оценяване по 
Показател 3.

Точките по третия показател на n- я участник се получават по 
следната формула:
П 3 = Т а.з. х 0,20 , където:
- Т а.з. е срок на доставка при аварийна заявка
- “0,20" е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума 
от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по 
формулата:
КО = П 1 + П 2+ П 3

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на 
първо място.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, за икономически най-изгодна оферта се приема офертата с 
най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват 
оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В 
случай, че офертата не може да се определи и по този ред, 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти.

Срок за получаване на офертите

Дата: 03/06/2015 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 04.06.2015 г. в 
11:00 в Малка заседателна зала на УАСГ - гр. София, бул. Христо 
Смирненски 1, ет 2 на сграда Ректорат.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 03/06/2015 дд/мм/гггг
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