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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: 2431
Поделение: ________
Изходящ номер: АСД-15-2700 от дата 29/08/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Професионална гимназия по електротехника/ПГЕ/ - Варна
Адрес
ул. ВЪРБА № 24
Град Пощенски код Страна
гр. Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон

052 745875
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Живка Москова Тотева- директор
E-mail Факс
te_varna@mail.bg 052 745875
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.pgevarna.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.pgevarna.com/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка на компютърно и комуникационно оборудване, елементи и 
инструменти за учебни работилници в ПГ по електротехника, гр. 
Варна”.
Доставката включва Преносим компютърброй28,00
Кримпващи клещиброй7,00
Рутерброй7,00
Хъбброй4,00
Концентраторброй4,00
Цифров осцилоскопброй1,00
Отвертка кръстатаброй7,00
Принтер - мастиленоструенброй1,00
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Принтер лазеренброй1,00
Скенерброй1,00
Клещи резачкиброй7,00
Мрежови конекторброй100,00
Видеокартаброй7,00
Микроконтролерна платкаброй7,00
Дисплейброй7,00
Прототипна платкаброй7,00
Светодиоди 3 ммброй7,00
Светодиоди 5 ммброй7,00
Сензор за движениеброй7,00
Сензор за натискброй7,00
Проводници - комплектброй7,00
Мини-бутон комплектброй 7,00
Поялникброй7,00
Видеокамераброй2,00
CD-плейърброй4,00
Тонколони - комплект брой1,00
Мултимедийна слушалка с микрофонброй14,00
Фотоапаратиброй2,00
Стативи за камериброй2,00
Миксер с вграден усилвателброй1,00

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30000000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Видовете и количествата са посочени в Документацията за участие, 
която е неразделна част от настоящата покана. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000   Валута: BGN
Място на извършване
Професионална гимназия по електротехника/ПГЕ/ - Варна, адрес:  
ул.Върба № 24, 9000 Варна,

код NUTS:  
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Мястото на доставка, количеството, срок на изпълнение,технически 
спецификации,  начини и условия за плащане, както и изискванията 
на Възложителя за съдържание на офертата и за изпълнение на 
поръчката,  са посочени в Документацията за провеждане на 
поръчката. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/09/2014 дд/мм/гггг Час: 12:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
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Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства 
на Възложителя. 
Допълнителна информация и документи свързани с поъчката, могат 
да бъдат получени на посочения интернет адрес:
http://www.pgevarna.com/, Документацията съдържа описание на 
поръчката, технически спецификации,Образец № 1 – Ценово 
предложение;
Образец № 2 – Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , 
ал.2, т. 5; 
Образец № 3 - Декларации по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 
и т.3 от ЗОП;
Образец № 4 – Декларация за участие като подизпълнител;
Образец № 5– Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител
Образец № 6 – Декларация –условия на договор;
Образец № 7 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Образец № 8 - Проект на договор
Офертите се подават в стая 205  в сградата на Професионална 
гимназия по електротехника/ПГЕ/ - Варна.
Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в стая 201 в 
сградата на Професионална гимназия по електротехника/ПГЕ/ - 
Варна., на 12.09.2014 г., в 09:00 ч. На него могат да присъстват 
участници в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и предствители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/09/2014 дд/мм/гггг
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