
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА 
ТЕХНИКА И ОПТИКА “М.В.ЛОМОНОСОВ” 

============================================================== 

 
 
 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ 100/10.10.2014год. 
  
На основание Чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчки за възлагане на 
обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП за ДОСТАВКА чрез публична 
покана и във връзка с изпълнение на дейности по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В 
УЧИЛИЩЕ" 

 
ОДОБРЯВАМ: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Предмет на обществената поръчка е „Доставка на 40 бр. лаптопи за нуждите на 
НПГПТО ”  по Национална програма „ИКТ в училище”. 
ІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 
Настоящата обществена поръчка е във връзка с изпълнението на дейности по 
Национална програма „ИКТ в училище” като определеният бюджет на дейността е с 
обща прогнозна стойност от 26666 лв. без ДДС или 31999,20 лв. с ДДС, което 
включва всички изброени дейности съгласно техническата спецификация на 
Възложителя и проекта на договор, неразделна част от настоящата заповед. 
ІІІ. Документация за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена 
поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на 40 бр. лаптопи 
за нуждите на НПГПТО”  по Национална програма „ИКТ в училище”. 
 

НАРЕЖДАМ: 
 
І. Да се публикува публична покана в Агенцията за обществени поръчки и на 
електронната страница на НПГПТО”М.В.Ломоносов” до неограничен кръг 
участници за предоставяне на оферти за „Доставка на 40 бр. лаптопи за нуждите 
на НПГПТО” по Национална програма „ИКТ в училище” съгласно техническа 
спецификация на Възложителя. 
ІІ. В поканата за участие да бъде указано, че кандитатите следва да представят в 
канцеларията на гимназията своите оферти до 16.00 ч. на 24.10.2014 г. 
ІІІ. При представяне на документите кандидатите задължително представят следните 
документи за участие и подбор: 
1) ОБРАЗЕЦ №1–Оферта със срок на валидност 
2) ОБРАЗЕЦ №2–Административни сведения; 
3) ОБРАЗЕЦ №3–Декларация за липсата на обстоятелствата поЧл. 47, ал.1, т.1, 
букви „а-д”, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП; 
4) ОБРАЗЕЦ №4– Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 
5) ОБРАЗЕЦ №5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 



6) ОБРАЗЕЦ №6–Техническо предложение, включващо и срок за изпълнение, а 
при желание от страна на кандидата и декларация във връзка с чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
7) ОБРАЗЕЦ №7–Ценово предложение; 
8) Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че участникът подлежи 
на регистрация в този регистър на основание чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ 
/не се отнася за неперсонифицираните обединения, а за членовете им, когато те 
подлежат на вписване в регистъра/; 
9) Оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права на участника за 
представителство и търговия на територията на цялата страна. 
10) Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета 
на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години.  
11) Списък на квалифицирани специалисти на територията на град София за 
извършване на основната и сервизна дейност и поддръжка.  
12) Проект на договора; 

Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в 
документацията. При непредставяне на всички изискуеми документи по т. ІІІ или в 
случай, че документите не отговарят на изискванията на възложителя или съдържат 
невярна или непълна информация, участникът се отстранява от участие. 

 
Оферта, за която е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства, не 

се приема и се връща незабавно на участника: 
1. Представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 
2. Представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 
3. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. 

ІV. Кандидатът, избран за изпълнител, задължително представя преди подписване на 
договора : 

1. Свидетелство за съдимост 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения 
3. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, във вид 
на парична сума, внесена чрез платежно нареждане по сметка на 
Възложителя : 

МОН   IBAN BG85BNBG96613300149101 
BIC     BNBGBGSD       БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА  
 
V. Получените оферти ще бъдат оценявани по критерий най-ниска цена.  
 
VІ. Разглеждането, оценката и класирането на офертите да се извърши от комисия в 
състав: 
Председател: инж. Борис Георгиев Герасимов – РКК 
Членове: 
1. инж.Анета Цветкова Христова - ПДУД   
2. инж.Таня Кирилова Методиева-Михайлова – ПДУПД 
3. Николинка Иванова Хетимова – гл.счетоводител 
4. Димитър Димитров - юрист 
Резервни членове: Ваня Йосифова - ЗАС 

 
VІІ. Задължения на комисията: 

1. Назначената комисия да се събере на 27.10.2014 г. в 8,00 часа в сградата на 
НПГПТО”М.В.Ломоносов” /кабинета на директора/, за да разгледа и оцени по 



реда на тяхното постъпване подадените в срок до 16. 00 часа на 24.10.2014 г. 
оферти. 
2. За извършената от комисията работа, същата да състави до 17.00 ч. на 
28.10.2014 г. протокол по чл.101г, ал. 4 при спазване на ал.3 от ЗОП с 
предложение за избор на Изпълнител, който да се представи на Директора на 
НПГПТО за утвърждаване. 

VІІІ. Документацията за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена 
поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на 40 бр. лаптопи за 
нуждите на НПГПТО” по Национална програма „ИКТ в училище” в сградата на 
НПГПТО „М.В.Ломоносов” с адрес, София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 148 да 
бъде публикувана в сайта на Възложителя с адрес lomonosov-bg.com - профил на 
купувача. 
ІХ. На основание чл. 101б, ал. 3 да бъде изпратено съобщение до средствата за 
масово осведомяване в деня на публикуване на публичната покана на Портала за 
обществени поръчки и Профила на купувача. 

 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществя лично.  
 
 
                                                                              ДИРЕКТОР: (п) 
                            /инж.В.Додова/ 


