
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bR 

ОБЯВА 

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

Номер на обявата: ОБ-^С.... от 1}\Ж^!....2017 г. 

Възложител: Община Велико Търново 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" №2 
Лице за контакт; Надя Петрова, Милена Курдова 
Телефон: 062 619 228; 062 619 229 
E-mail: mop_vt@abv.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[X] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: „Доставка на мултифункционално табло за спорт в Дворец на 
културата и спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново " 

Кратко описание: Във връзка с провеждането на спортните мероприятия в ДКС „Васил 
Левски", гр. Велико Търново е необходимо закупуването на мултифункционално табло 
за спорт, състоящо се от следните компоненти: 
- Пълноцветен светодиоден екран с размери 7,040м х 2.880м - 1 брой (за излъчване на 
видеоклипове, рекламни материали, спортни събития) - основно (главно) табло, което 
ще бъде разположено на стената централно срещу зрителите в залата; 
- Пълноцветен светодиоден екран с размери 0,960м х 0,800м - 2 броя (за излъчване на 
видеоклипове, рекламни материали, спортни събития); 
- Софтуер за управление на светодиодни екрани - 1 брой; 
- Софтуер за резултати на спортни събития с USB ключ - 1 брой (спортен софтуер -
стартов пакет, който да включва 5 спорта: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и 
бадминтон); 
- Видео процесор - 1 брой (за външни цифрови и аналогови сигнали - камери и други 
устройства); 
- Сървър с монитор с windows 10 Pro- 1 брой (за управление на светодиодните екрани); 
- Преносим компютър с windows 10 Pro - 1 брой (за управление на софтуер от 
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разстояние съдийска маса). 

Място на извършване: Дворец на културата и спорта „Васил Левски", гр. Велико 
Търново, ул. „Краков" №3 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 48 000,00 лв. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] 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 пршожичо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [ ] 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ] 

Икономическо и финансово състояние: [ ] 

Технически и професионални способности: [ ] 

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: 
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Формула за определяне на краен коефициент „К": 
К = Ц х 60% + Д х 40%, където: 
Име: Ц - Ценови критерий Тежест: 60% 
Ц min х 100, където, 
Цп 
Цгшп-е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, 

2 



включително разходите по настройка и въвеждане в експлоатация на 
мултифункционалното табло за спорт 
Цп - е обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, включително разходите 
по настройка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното табло за спорт на п-
тия участник 
Име: Д - Д - Срок за доставка на Тежест: 40% 
мултифункционалното табло за 
спорт (в календарни дни) 
Дттх 100, където, 
Дп 

Дгшп е минималния предложен срок, а Дп е срока на n-тия участник. 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (dd/мм/гггг) 11.05.2017 г. Час: (чч:мм) 17:00 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 11.08.2017 г. Час: (чч:мм) 17:00 
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 12.05.2017 г. от 14:00 ч. 

Място на отваряне на офертите: В сградата на Община Велико Търново 

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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е приложимо): Офертата следва да се депозира най-късно до 
17:00 ч. на 11.05.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.05.2017 г. от 14:00 
ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него 
могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в указания срок са 
получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде 
удължен. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в 
профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/482. 
Оферта следва да съдържа следните документи: 
1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата (Образец №1). 

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2). 
3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които 
имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното 
следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да 
представлява участника в обществената поръчка. 

4. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението. 
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5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3. 
6. Ценово предложение, съгласно Образец №4. 
7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - {Образец №5). 
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а", „б") от ЗОП) - {Образец №6). 
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №7), ако е 

приложимо. 
10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец №8). 
11. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП 
(Образец №9). 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 04.05.2017 г. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Инж. Даниел Димитров H/aSjk 
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




