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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: 

Община Велико Търново; стая 318, стая 321, Република България 5000, гр. Велико 

Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251 

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Услуги 

"Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на 
Регионален исторически музей - град Велико Търново, чрез доставка и монтаж на 
платформен подемник за хора с увреждания" 

34951000 

Описание:  
Платформи за достъп  

Доставка и монтаж на 1 брой платформен подемник. 

38500 BGN 

град Велико Търново 

BG321 

Обществената поръчка се открива във връзка с проект за осигуряване на достъпна 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

архитектурна среда в сградата на РИМ - Велико Търново - Археологически музей и 
сключен договор между Регионален исторически музей - Велико Търново и 
Агенция за хора с увреждания № 7 - ДА/11.06.2013 г. Технически параметри на 
доставяния платформен подемник: - външни размери на платформата – 770 х 1050 
мм - 1 брой автоматичен електрически стълбищен платформен подемник – виещ се 
тип - сгъваем тип с автоматично затваряне на платформата и предпазните рамена - 
със зарядно устройство, задвижване на електродвигателя чрез батерии и радио 
контрол за повикване - 2 броя заключващи се табла за повикване, закрепени на 
стена, и дистанционни управления за повикване на платформата, както и такова за 
движение нагоре и надолу на самата платформа - товароподемност – 250 кг - 
скорост – 8 м/min с плавен старт и стоп - тип на задвижване – зъбно колело на зъбна 
рейка - двойни водещи релси със заоблен профил - изискуема мощност на 
зарядното устройство – 220 V – 5А – 50/60 Hz - батерии – 2 броя по 12 V – 18AH - 
мощност на електромотора – 1 kW - гаранционен срок – минимум 24 месеца 
Платформата да е съобразена със специфичните изисквания на законодателството 
за различните видове увреждания; с изискванията към помещенията и 
пространствата за общо ползване в обществени сгради. Платформата да отговаря на 
следните Директиви: - Европейска директива 2006/95/ЕЕС „Ниско 
напрежение” (Low Voltage); - ЕД 2004/108/ЕЕС „Електомагнитна 
съвместимост” (Electromagnetic Compatibility)] - EД 2006/42/ЕЕС „Машинна 
директива” (Machinery Directive) Офертата трябва да съдържа най- малко: 1.Данни 
за лицето, което прави предлож-то: наименов-е на фирмата, ЕИК, седалище и адрес 
на управл-е и др. данни, съгл. образец: административни сведения; 2.Саморъчно 
подписани декларация/и за отсъствие на обстоят. по чл. 47, ал. 1, т.1, съгл. образец. 
Деклар-ята се подписва от лицата, съгласно указ-ята в образеца; 3.Предлож-е за 
изпълн-е на изискв. на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП и на показ-те от методиката за 
иконом. най-изгодна оферта с изключ. на показ. "Ц", съгл. образец; Продължава в 
раздел "Допълнителна информация". 

Икономически най-изгодна оферта 

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 30 % + Т х 50 % + N х 
20% където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. 
При оценяването се взема предвид предложената цена доставка и монтаж на 1 брой 
платформен подемник за хора с увреждания с характеристики, съгласно 
изискванията на публичната покана и приложенията към нея. 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: Цmin/Цn х 100, където, Ц min е минималната предложена цена, а 
Ц n е цената на n-тия участник. Т – техническа оценка на участника, включваща 
Предлагани условия за гаранционна поддръжка (максимум 100) По този показател 
се оценяват предложените от участниците условия на гаранционна поддръжка, дали 
предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес 
по гаранционното поддържане, в т.ч. и начина на извършването му, срокове за 
реакция при проблем със съоръжението, срокове за отстраняване на неизправности; 
период, в рамките на който ще важат съответните условия; роля и участие на всяко 
от лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Комисията преценява 
разбирането на участника за обхвата на гаранционната поддръжка, преценката за 
организацията на същата, която участникът предлага. Комисията преценява дали 
предложените условия за гаранционна поддръжка биха осигурили в достатъчна 
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск 
от вътрешен организационен проблем за изпълнението на същата. Комисията 
преценява дали предложените от участника условия за гаранционна поддръжка 
биха довели до качествено изпълнение на доставката – предмет на поръчката, дали 
приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре 
обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще 
гарантира качествено изпълнение на поръчката и устойчивост на резултатите. Д - 
Срок за доставка и монтаж /в календарни дни/ след възлагане /но не по-късно от 
31.10.2013 г./ - най – краткия предложен срок за доставка и монтаж /в календарни 
дни/ след възлагане се оценява със 100т. 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 
останалите по-малко добри предложения се оценяват съгласно следната формула: 
Дmin/Дn х 100, където: Д min е минималната предложена цена, а Д n е цената на n-
тия участник. 

23/08/2013 17:00 

НЕ 

4.Срок на валидност на офертата не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни, счит. 
от крайния срок за получ. на офертата; 5.Срок за доставка и монтаж /в кал. дни след 
възлагане,но не по-късно от 31.10.2013 г./; 6. Гаранционен срок /в месеци/; 7. 
Валиден сертификат за въведена система за управл. на качеството ISO 9001:2008 
или екв. Мин. изискв. към т. 5: да притежават валиден сертификат за въведена с-ма 
за управл. на качеството ISO 9001:2008 с предмет на дейност: проектиране, 
инсталиране и поддръжка на платформени подемници, или еквив. 8.Списък на осн. 
дог-ри за доставки, сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последн.три 
години, счит. от крайния срок за получаване на офертите, включ. стойностите, 
датите и получателите, придруж. от препоръки за добро изпълнение. Мин. изискв.я 
към т. 8: Уч-ците трябва да имат изпълнен минимум 3 /три/ дог-ра за извършени 
доставки, сходни на предмета на поръчк./доставка и монтаж на платформени 
подемници за хора с увреждания/ за последн. 3 години, счит. от крайния срок за 
получаване на офертите. Представят се препоръки за добро изпълнение към всеки 
от дог.рите от списъка; 9. Списък на лицата на разполож. на участника за изпълн. на 
поръчката. Мин.изискв. към т. 9: Уч-ците трябва да разполагат с лица, компет. да 
извършват доставка и монтаж на платформ. подемник, както следва: ръководител 
доставка – 1 бр., специалисти монтаж – 2 бр.;10. Описание и фотографски снимки 
на стоката, която ще се достави /каталози/ и на направени монтажи на подобни 
обекти; модел на предлаган приемник. 11.Информация относно участието на 
подизпълнители /образци № 7, 8 и 9/;12.Оторизационни писма/за дистрибуция от 
производител на платф.подемници и/или такива за обучение в базата на произв-
ля /в случай, че участника не е произ-л/ - заверени копия; Ценово предложение 
следва да съдържа: 1. Предлагана цена за доставка и монтаж на 1 брой платформен 
подемник за хора с увреждания с хар-ки, съгл. изискванията на публ. покана и 
приложенията към нея. 2.Аванс - 30 % от стойността на поръчк.; 3.Срок за плащане 
на аванса /в дни/; 4. Междинно плащ. - 45 % от стойността на поръчката, които се 
заплащ. след доставката и монтажа/;5.Оконч.плащане - 25 % от стойността на 
порчк.; 6.Срок за оконч. плащане /в дни/ след въвежд. в експлоат-я и представяне на 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

акт за първонач. тенхич.преглед от ДАМТН;7.Начин на плащане: по банков път, с 
платежно нареждане в бълг. лева. Копия на докум-ти, представени към оферт. се 
представят от уч-ка с гриф „Вярно с оригинала” и завер. с подпис и свеж печат на 
участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация на граждани”, 
в сградата на Община В. Търново на адрес град В. Търново, пл.Майка България № 
2. Образците към наст. покана са на разполож. на уч-ците на адреса на Профила на 
купувача. Инф-я относно движ-то на общ. поръчка ще се публик. или по реда на 
публикуване на публ. покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез 
уведомяване на участниците в писмен вид. Съдърж-то на офертата се представя в 
запечат. непрозр. плик, върху, който се посочва: наименов. на уч-ка, адрес за 
коресп-я, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящ. 
публ.покана. Възложителят не приема за участие в проц. и не разглежда оферта, 
която е представена и депоз.след изтичане на крайния срок за получав. на офертите, 
посочен в публ. покана От уч-е в процедурата се отстранява участник: - чиято оф. 
не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия;- в чиято оф. не е 
представен някой от изискуемите док-ти. Преди скл. на дог-р класираният на първо 
място уч-к представя следн.документи: - док-ти, издадени от компет. орган за 
удостоверяване на обст-ва по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декл-ии за липсата на обст-ва 
по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

21/08/2013  
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