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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: 1785
Поделение: ________
Изходящ номер: 1000-373 от дата 01/06/2015
Коментар на възложителя:
Цялата документация може да бъде намерена на интернет страницата
на възложителя, в секция "Профил на купувача" -
http://www.ncipd.org/?page=52

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национален център по заразни и паразитни болести
Адрес
бул. Янко Сакъзов 26
Град Пощенски код Страна
София 1504  България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция 02 9442875
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Таня Гюрова и Иво Станев - за техническата спецификация
E-mail Факс
ncipd@ncipd.org 02 9433075
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.ncipd.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.ncipd.org/?page=52

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
“ Доставка на сървър и 11 лаптопа” по  Проект № BG 07-PDPC 02 от
26.11.2014 г. „Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите
заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизаиионен
регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за
обществено здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия
финансов механизъм 2009-2014г. и Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 30000000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1бр. сървър и 11бр. лаптопи
Прогнозна стойност
(в цифри): 26077.73   Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, бул."Янко Сакъзов"26 код NUTS:

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Сървърът трябва да отговаря на следните технически изисквания:
Да бъде напълно съвместим за работа и монтаж в наличния
сървърен шкаф- разполагащ със свободен капацитет 10U за добавяне
на нови сървъри и към него да бъдат включени всички необходими
елементи за монтаж.Има инсталирани 2 бр. процесори със следните
параметри: Брой физически ядра – не по-малко от 6 бр.Оперативна
памет не по-малко от 64 GB Registered ECC RAM, DDR3 или DDR4.
Сървърът следва да разполага със свободни слотове за памет за
бъдещо разширение.RAID контролер, поддържащ 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0
– SAS или SATA III RAID.4 бр. hot-plug дискове със следните
параметри:Тип SAS (Serial Attached SCSI) или SATA III. Капацитет
за съхранение на данни не по-малък от 4000GB (4TB).Мрежова
свързаност 2х 1Gb/s порта.Интерфейс за отдалечено управление.Да
бъде сертифициран от производителя за някои от следните
операционни системи: Microsoft Windows Server,Red Hat Enterprise
Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware
vSphere, Oracle Solaris, Citrix XenServer или еквивалентна
операционна система.Захранване: Dual Power supply. Не по-малко
от 5 години ( но не повече от 10  години)  гаранция гарантирана
от производителя и проверяема на официалния му интернет сайт. Да
бъде от типа NBD на място при възложителя. Сървърът следва да
бъде монтиран в наличния  сървърен шкаф и да се пусне в
експлоатация. Дейностите по инсталация да се извършат от
сертифицирани от производителя специалисти.11 бр.Преносим
компютър (лаптоп). Лаптопът да отговаря на следните технически
изисквания:Процесор - Двуядрен Intel Core i5 1.70GHz/2.70GHz или
еквивалентен. RAM памет – не по-малко от 8GB DDR3 1600 MHz (да
има възможност за добавяне)Хард диск – не по-малък 500GB 5400
rpm SATA.Дисплей - 15.6 инча (39.62 см) 1366x768 матов LED.
Видео карта  - вградена. Мрежова карта  - 10/100/1000. Безжична
връзка  - Bluetooth 4.0; Wi-Fi a/b/g/n. Портове: 1x USB 2.0, 2x
USB 3.0, HDMI, Ethernet, VGA,    (Комбиниран) жак за слушалки и
жак за микрофон.Софтуер: Лицензиран Microsoft Windows 8.1
Допълнителни компоненти:Високоговорители – вградени;Камера –
вградена;Микрофон – вграден;Надписана клавиатура на английски и
български (БДС стандарт) език. Устойчив на надраскване,
зацапване и леки удари корпус, например – алуминиев / метален.Не
по-малко от 3 години ( но не повече от 5  години) години
гаранция гарантирана от производителя и проверяема на официалния
му интернет сайт.
Кандидатите трябва да отговарят на иминалните изисквания, а
именно: - да не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпления посочени в чл.47, ал.1, т.1 без б"е" от ЗОП -
прилага се декларация в свободна форма; - да не са свързани лица
с друг участник, съгласно чл.55, ал.7 от ЗОП, както и да не са
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налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП-  прилага се
декларация в свободна форма; В случай, че не са представени
декларации, участниците се отстраняват от процедурата.
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1.Представяне на участника по образец (оригинал)  2. Техническо
предложение и спецификация към техническото предложение по
образец  (оригинал) 3. Ценово предложение по образец
(оригинал), 4. Декларация за приемане условията на проекта на
договора по образец 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника при – обединения, които
не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице,
което не е вписано като представляващ в документа за създаване
на обединението, в офертата се представят нотариално заверени
пълномощни от всички участници в обединението, с които те
упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и
подпише документите, общи за обединението 6. Документ (договор/
споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата,  в
обединението, в който  е посочен  представляващ (когато
участникът е обединение,което не е юридическо лице) оригинал или
нотариално заверено копие 7.декларации по чл.47, ал.1, т.1 без
б"е" от ЗОП,по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценка:показател А "Предлагана цена", с тежест
45%, показател В ''Технически параметри на предлаганата
техника", с тежест 35%, показател С “Срок на гаранционно
обслужване", с тежест 20%. Класирането на офертите се извършва
въз основа на Комплексната оценка (Кi) на офертите по следната
формула: Ki = А х 0,45 + В х 0,35 + С х 0,20  Където: Ki
комплексна оценка за предложението i от 1 до n - поредният номер
на офертата, като (n) е броят на офертите, участващи в
класиранетоА оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя
"Предлагана цена"В оценка на офертата в точки от 0 до 10 по
показателя ''Технически параметри на предлаганата техника" С
оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Срок на
гаранционно обслужване"Макс брой точки, които може да получи
участник е 10. „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” (А). по формулата:A = Amin1/Ai1
x 10Където:Amin1 е най-ниската предложена цена за компютърни
конфигурацииAi1 ецената предложена от съответния участник за
компютърни конфигурации ''ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛАГАНАТА
ТЕХНИКА" B=(B1+B2)/2По по формулата:B1 = (F1 + F2 + F3)/3 Където
F1 оценка в точки до 10 за предложен технически параметър
Производителност на процесора на сървъра, където F1=Pi/Pmax x
10, като Pi е оценка за производителността на процесора на
сървъра, предложен от съответния кандидат, а Pmax е най-високата
оценка за производителност на процесора на сървър, предложен от
някой от кандидатите.F2 оценка в точки до 10 за предложен
технически параметър Оперативна памет, където F2=Pi/Pmax x 10,
като Pi е размера на оперативната памет, предложен от съответния
кандидат, а Рmax е максималния предложен размер на оперативната
памет.F3оценка в точки до 10 за предложен технически параметър
HDD /твърд диск/, където F3=Pi/Pmax x 10 като Pi е общия
капацитет на предложения HDD /твърд диск/, предложен от
съответния кандидат, а Рmax е предложения максимален капацитет
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на HDD (твърд диск). "Технически параметри на предложените
преносими компютри" по формулата:B2 = (G1 + G2 + G3)/3 Където G1
оценка в точки до 10 за предложен технически параметър
Производителност на процесора на предложените преносими
компютри, където G1=Pi/Pmax x 10, като Pi е стойността на оценка
на производителността на процесора на съответния кандидат, а
Pmax е максималната стойност на оценка на производителността на
процесора на предложението за сървъра измежду всички предложения
на кандидатитеG2 оценка в точки до 10 за предложен технически
параметър Oперативна памет, където G2=Pi/Pmax x 10, като Pi е
размера на оперативната памет, предложен от съответния кандидат,
а Рmax е макс.предложен размер на оперативната памет.G3оценка в
точки до 10 за предложен технически параметър HDD /твърд диск/,
където G3=Pi/Pmax x 10 като Pi е общия капацитет на предложения
HDD /твърд диск/, предложен от съответния кандидат, а Рmax е
предложения макс. капацитет на HDD (твърд диск).“СРОК НА
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"C=(C1+C2)/2 Оценката в точки от 0 до 10
по показател "Срок на гаранционно обслужване над мин." (В) се
получава по формулата:C1 = Ei1 / Emax1 x 10като:Ei1 е срокът на
гаранционно обслужване, предложен от съответния участник,
съобразен с мин. изискан срок от 5 години съгласно техническата
спецификация.Emax1предложения макс. срок на гаранционно
обслужване за компютърни конфигурации, но не по-малко от 5
години и не повече от 10 години (Eimax<=7). Гаранционния срок да
бъде гарантиран от производителя на оборудването. "Срок на
гаранционно обслужване над минималния" (В) Оценката в точки от 0
до 10 по показател "Срок на гаранционно обслужване над мин." (В)
по формулата:C2 = Ei2 / Emax2 x 10като:Ei2 срокът на гаранционно
обслужване, предложен от съответния участник, съобразен с мин.
изискан срок от 3 години съгласно техническата
спецификация.Emax2предложения макс. срок на гаранционно
обслужване за компютърни конфигурации, но не по-малко от 3
години и не повече от 5 години (Eimax<=5). Гаранционния срок да
бъде гарантиран от производителя на оборудването.

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/06/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
 Офертите се подават от участника или негов представител в
запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът записва
“Оферта”, посочват се наименованието на поръчката,
наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес. Крайният срок
за подаване на офертите е 16:00 ч. на  10.06.2015г.
Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. "Янко Сакъзов" 26,
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деловодството на Национален център по заразни и паразитни
болести.
Офертите ще бъдат отворени на 11.06.2015г. в 10ч. в Национален
център по заразни и паразитни болести - гр. София, бул. "Янко
Сакъзов"26, ет.4, стая 422

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/06/2015 дд/мм/гггг
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