НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
София 1000, ул. „Лавеле“ 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

ПОКАНА
НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица” № 8, в качеството си на Възложител,
чрез Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле” № 26, Ви кани, при проявен
от Ваша страна интерес, да предложите оферта за услуга с предмет „Оптимизация и
актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в
предприятието“, като включите следните позиции:
1. Trimble Business Center Base Модул - Актуализация до 2018 г. включително годишния
абонамент за наличната в ПЯК версия;
2. Надграждане на мрежовата версия на Trimble Business Center – Base Модул, до Trimble
Business Center - Intermediate Модул;
3. Trimble 4D Control - Актуализация до 2018 г. включително годишния абонамент за
поддръжка на наличната в ПЯК версия.
1. Правно и фактическо основание: чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки за
услуга с код по СРV 72262000-9, Услуги по разработване на софтуер.
2. Подаване на оферти и условия:
Участникът подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в нея, на email: office@dams.nek.bg, в сканиран вид, с подпис и печат. Необходимо е да се посочат
адреса, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и името на
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертата да съдържа: попълнена оферта – образец, с приложенията към нея.
Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в представените в
офертата позиции.
При разглеждане на представеното предложение, при необходимост може да се изисква
разяснения за заявени от участника данни и/или допълнителни доказателства за изпъление
на дейностите, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото
предложение на участника.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения
към настоящата покана образец на оферта.
2.1.
Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 30.07.2018г., на e-mail:
office@dams.nek.bg .
За допълнителна информация: НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”, инж. Мариела
Василева, тел: 0898546456, e-mail: m.vasileva@dams.nek.bg
2.2.
Валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от датата, определена за
краен срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през
което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.
• В случай че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт,
задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права да
представлява участника, като има право да оформя, подписва, подава и получава всички
документи за участие в процедури по ЗОП;
• При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи;
• Цените в приложената оферта, следва да бъдат в български лева, без ДДС.

юли, 2018 г.

НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“.

3. Условия и начин на плащане - след подписване на приемо-предавателния протокол за
извършената услуга, подписан без забележки.
3.1. Изпълнението на услугата не може да бъде повече от 30 календарни дни, считано от
датата на възлагането на поръчката.
3.2. За изпълнение на поръчката ще се сключи писмен договор. Не се предвижда авансово
плащане.
3.3. Плащане - 100% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни,
считано от датата на получаване на данъчната фактура - оригинал, след представен
подписан приемо – предавателен протокол за извършената услуга.
4. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
•

Попълнена по образец оферта, с приложения;

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проект на договор.
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП).
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП).
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
Декларация от подизпълнител (когато е приложимо).
Декларация от участника за подизпълнител (по чл. 66, ал.1 от ЗОП).
Справка за aдминистративни сведения.
Документ, удостоверяващ оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен
и извънгаранционен сервиз на името на фирмата-участник в търга.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

……………………………………………………………………..
/участник/

ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
СОФИЯ
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания
в предприятието“
След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним
настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя за
поръчка, с предмет „Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за
геодезически измервания в предприятието“
Подписаният……............................................................................................, заявявам,
че съм съгласен да изпълня поръчката, при следните условия:
1. Цена на инсталацията на :
1.1. Trimble Business Center Base Модул - Актуализация до 2018 г. включително годишния
абонамент
за
наличната
в
ПЯК
версия
:
………………(…………………с
…………..……….…..лв.)
без
ДДС.
думи
1.2. Надграждане на мрежовата версия на Trimble Business Center – Base Модул, до
Trimble Business Center - Intermediate Модул : ………………(…………………с
думи…………..……….…..лв.) без ДДС.
1.3. Trimble 4D Control - Актуализация до 2018 г. включително годишния абонамент за
поддръжка
на
наличната
в
ПЯК
версия
:
………………(…………………с
…………..……….…..лв.)
без
ДДС.
думи
В така предложената сума за изпълнение на поръчката са включени всички разходи
за изпълнение на поръчката.
2. Срок за изпълнение – …………………….. (не повече от 30 календарни дни) считано от
сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка.;
3. Гаранционен срок:
………… (не по-малко от 12 месеца). В рамките на посочения гаранционния срок се
задължаваме да извършим гаранционно обслужване на всеки компонент от инсталирания
продукт в срок до 15 календарни дни, считано от подадената заявка за евентуално настъпил
дефект, който нe позволява на софтуеъра да работи според предназначението му със
зададените от производителя параметри;
4. Инсталацията ще осъществим на адрес: гр. София 1000, ул. Лавеле № 26;
5. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно
подписан приемателно-предавателен протокол и фактура – оригинал;
6. Декларираме, че при инсталацията ще бъдъдат спазени техническите параметри и
изисквания на техническата спецификация;

7. Декларираме, че сме съгласни с клаузите в така приложения проект на договор;
8. Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“;
9. Съгласни сме да се придържаме към предложението си в срок до 30 /тридесет/
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти;
Приложения:
1. Проект на договор;
2. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП).
3. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП).
4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
5. Декларация от подизпълнител (когато е приложимо)
6. Декларация от участника за подизпълнител (по чл. 66, ал.1 от ЗОП)
7. Справка за aдминистративни сведения.
8. Документ, удостоверяващ оторизация от производителя за дистрибуция,
гаранционен и извънгаранционен сервиз на името на фирмата-участник в търга.

Дата: .............2018 г.

Подпис и печат:
……………………………
(длъжност и име)

Образец на оферта
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП
от Участник в обществена поръчка с предмет:
„Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически
измервания в предприятието“

Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

,

в качеството си на

със седалище
и адрес на управление:

,
Участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„ ……………………………………………………………………………….

“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:

г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
„Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически
измервания в предприятието“
Долуподписаният /-ната/
, притежаващ лична карта №

с ЕГН
от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ

,
в качеството си на

със седалище

и

адрес
на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

,
,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, че
1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2. За участника който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.
5 от ЗОП;
3. За участникът който представлявам не е установено, че:
3.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне
на неверни данни.

г.

Декларатор:

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, настоящата
декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
„Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически
измервания в предприятието“
Долуподписаният /-ната/
, притежаващ лична карта №

с ЕГН
от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ

,
в качеството си на

със седалище

и

адрес
на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

,
,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (освен ако не съм реабилитиран) за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252,
чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако не съм реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.
г.

Декларатор:

Забележка: Настоящият образец за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие от подизпълнител/и в обществена поръчка с предмет:
„Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в
предприятието“

Долуподписаният /-ната
с ЕГН

, притежаващ/а лична карта №
от МВР, гр.

, адрес:

,

издадена

на
,

в качеството си на

представляващ/а
със седалище
и адрес на управление:

,

тел./факс:

, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК №

, ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

сме съгласни да участваме като подизпълнител на
(името на участника)

при изпълнение на поръчка с предмет: „Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти
Trimble за геодезически измервания в предприятието ”
Видовете дейности, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 от ЗОП
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет:
„Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в
предприятието“
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ л. к. №

, издадена на

, адрес:

от МВР, гр.
представляващ

,
в качеството си на

със седалище и адрес на управление:

,

тел./факс:

, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК №

,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка /
Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:
*Невярното се зачертава.

І. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: ..................................................................................................................
(ЕИК и
наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..……..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: .................................................................................................................. (ЕИК и
наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)
ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….……………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: .................................................................................................................. (ЕИК и
наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)
Дата: ........................................

Декларатор: .....................................

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го
представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

