ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и
монтаж на ветрозащитни съоръжения за нуждите на Върховен касационен съд“,
по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП
Изработка, доставка и монтаж на ветрозащитни съоръжения за нуждите на
Върховен касационен съд, съгласно пълното описание и техническата спецификация на
възложителя.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
І.“Изработка, доставка и монтаж на ветрозащитни съоръжения за нуждите на Върховен
касационен съд“, с прогнозна стойност 7 500,00 лв. без включен ДДС или 9 000,00 лв. с
включен ДДС
Вид стоки – Описание
No
Търговска номенклатура
Ветрозащитни завеси с приблизителни размери
3550 мм./ 3750 мм.
Ветрозащитни завеси с приблизителни размери
2
1350 мм./ 3750 мм.
3 Монтажни профили (алуминиеви водачи)
Мотори с дистанционно управление за електрическо
4
задвижване на ветрозащитните завеси
1

Ед.
Колимярка чество
брой

4

брой

2

брой

12

брой

6

Ветрозащитните съоръжения следва да отговарят на следните изисквания:
- Ветрозащитните съоръжения се монтират вертикално;
- Да бъдат изработени от прозрачен PVC кристал с дебелина 0,8 мм;
- Монтажните алуминиеви водачи да осигуряват максимално уплътняване, с
цел предпазване от вятър, дъжд, студ и сняг и други атмосферни условия;
- Повдигането/пускането (навиването) да бъде автоматично с електро двигател
и дистанционно управление, осигуряващи безопасна и нормална експлоатация
в периода на ползване;
- Качеството на вложените материали се доказва със сертификат за качество и
декларация за произход от производителя;
Ветрозащитните съоръжения следва да бъдат монтирани на терасите на втори и трети
етаж от страна на коридор по ул. „Алабин“, гледащи към вътрешен двор в Съдебната палата –
гр. София.

Изисквания към изпълнението:
1. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да изработи, достави и монтира
ветрозащитни съоръжения, които да отговарят на настоящата техническа спецификация
на възложителя.
2. Посочените в техническата спецификация размери са приблизителни и
участникът е длъжен да извърши оглед на място и снемане на точни размери.
Огледът следва да бъде извършен в рамките на срока посочен на сайта на ВКС за
подаване на оферти – всеки работен ден от 8,30 часа до 16,00 часа, с предварително
уговорен ден и час на тел: 02/ 92 19 606, г-н Цветан Цветанов;
3. За извършената изработка, доставка и монтаж се подписва двустранен приемопротокол в два еднообразни екземпляра.
Изисквания към Участника за изпълнението на изработка, доставка и
монтаж на ветрозащитни съоръжения:
1. Участникът следва да представи ценово предложение в което:
- да са включени видовете стоки описани в техническата спецификация, с
посочени единични цени за брой и обща цена за изисканото от възложителя
количество. Цените следва да са без вкл. ДДС и с вкл. ДДС и посочена обща цена за
изпълнение на поръчката.
- да посочи срок за изпълнение на поръчката и гаранционен срок на видовете
стоки.
- Представените и оферирани в ценовото предложение от участника видове стоки
описани в техническата спецификация на възложителя, следва да са с посочена
гаранция от производителя. В случай на появил се дефект или повреда, които да
възпрепятстват експлоатирането на стоките с оглед на тяхното предназначение, следва
да бъдат ремонтирани или заменени от изпълнителя, за негова сметка със същите или
аналогични в рамките на гаранционния срок даден от производителя.
2.Да е изпълнил, минимум 2 (две) поръчки през последните три години, чийто
предмет е еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществената поръчка,
считано от датата на подаване на офертата. Участникът следва да представи списък на
поръчките с посочен предмет, стойност, период на изпълнение и получатели на
услугата или доставката.
3. Участникът да докаже качеството на доставените материали със сертификат за
качество и декларация за произход от производителя.
Критерият за възлагане на поръчката е въз основа на икономически най- изгодна
оферта, която се определя от критерии за възлагане – „най- ниска цена“.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя - гр. София, бул. „ Витоша“ № 2, Съдебна палата, Върховен Касационен
Съд - регистратура.
Документите се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
- Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по – възможност – факс и електронен
адрес;
- Наименованието на поръчката, за която се подават документите.
Оферта която надвишава прогнозната стойност на поръчката, ще бъде отстранена
от участие.

