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“, ЕИК 0006493480375 гр. София, ул.
“Лавеле” № 26, Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за:
„Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4 работни станции с OS WIN 7 за
система за автоматизирано геодезическо измерване на деформациите, управление
предприятие „Язовири и каскади“, съгласно приложената техническа спецификация.
1. Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т. 1. от Закона за обществените
поръчки за СМР с код по CPV – 30214000 - Компютърни работни станции.
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник може да подаде своята оферта, попълнена съгласно приложения
образец, с всички съпътстващи я документи, описани в нея, по пощата или в деловодството
на Предприятие „Язовири и каксади“ на адрес гр. София, ул „Лавеле“ № 26.
Върху плика се посочват адреса, определен за предаване на офертата,
наименованието на поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон,
факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертите могат да се изпратят и на e-mail: 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
приложената техническа спецификация.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в
приложения към настоящата покана образец на оферта.
Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, в
това число на техническите спецификации, не подлежат на оценяване и класиране.
2.1. Краен срок за представяне на офертата е 17:00 часа на 22.07.2016 г., на адрес:
НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. “Лавеле” № 26, всеки
работен ден от 8:30 до 17:30 ч. в деловодството, или по пощата, или на e-mail:
office@dams.nek.bg.
За допълнителна информация: Предприятие “Язовири и каскади”, инж. К. Филипов,
тел: 02/ 988 56 15, вътр. 240.
2.2. Валидност на офертата – 60 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.
• При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната.
• При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи.
• Цените в количествено-стойностната сметка (КСС), следва да бъдат в български
лева, без ДДС.
3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”
4. Прогнозна стойност на доставката 22 000 лв. (без ДДС).

Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4 работни станции с OS WIN 7 за система за
автоматизирано геодезическо измерване на деформациите, управление предприятие „Язовири и
каскади“
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5. Условия и начин на възлагане и на плащане
5.1. Изпълнението на доставката не може да бъде повече от 30 календарни дни.
5.2. Плащане - в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно подписан
приемателен протокол, протокол за реално извършена доставка и фактура – оригинал.
6. Изисквания към доставката:
Всички доставени устройства да са придружени със сертификати за качество или
декларация за съответствие.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Количествена сметка ;
3. Образец на оферта;
4. Справка административни сведения на участника.

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

Доставка на сървър и 4 работни станции за система за автоматизирано геодезическо
измерване на деформациите в язовирен район „Чаира"“
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ – ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
инж. М. Иванов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Цел на изпълнението: Доставка на 1 брой сървър и 4 броя работни станции към
системата за автоматизиран геодезичен мониторинг Trimble 4D Control на ЯР „Чаира“.
2. Технически изисквания:
2.1. За сървъра.

№

Тип хардуер

Характеристики

1

CPU

Intel Xeon Е5-2620v3 или аналогична повисока версия с възможност за второ CPU

2

RAM

минимум 16GB DDR4 с възможност до 384GB

3

HDD

минимум 6 HDD x 600GB

4

Интерфейс на HDD

Serial ATA,Serial Attached SCSI (SAS)

5

RAID поддръжка

RAID 0,1,5,10

6

Брой поддържани твърди дискове

минимум 8 броя

7

Ethernet интерфейс

Gigabit

8

Брой вградени Ethernet LAN
(RJ-45) порта

минимум 4 броя

9

Брой VGA порта

минимум 2 броя

10

Брой вградени USB 3.0 порта

минимум 3 броя USB 3.0

11

Графична карта

Intel HD 4600 или аналогична

12

Версия на PCI Express слот

PCI Express 3.0

13

Тип на корпуса

Rack (2U)

14

Oперационна система

Windows Server 2012 R2 Standard 64bit

15

Монитор

Минимални изисквания:
матов дисплей 23“ IPS
FullHD
Резолюция на дисплея - 1920 x 1080 pixels
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) - 178°
Зрителен ъгъл (по вертикала) - 178°
USB 3.0 хъб с минимум 2 USB порта
VGA порт
DisplayPort
Аудио вход
Ethernet LAN интерфейс

ТС за доставка на сървър и 4 работни станции за Trimble 4D Control на ЯР „Чаира“.
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2.2. За работната станция

№

Тип хардуер

Характеристики

1

CPU

Intel Core i7-4790 или аналогичен

2

RAM

минимум 8GB DDR3 с възможност до 32GB

3

HDD

минимум 1 HDD x 500GB

4

Интерфейс на HDD

Serial ATA

5

Оптичното устройство

DVD Super Multi

6

Ethernet интерфейс

Gigabit

7

Брой вградени USB 2.0 порта

минимум 6 броя

8

Брой вградени USB 3.0 порта

минимум 4 броя USB 3.0

9

Графична карта

Intel HD 4600 или аналогична

10

Версия на PCI Express слот

PCI Express 3.0

11

Брой DisplayPort

минимум 2 броя

12

Брой вградени RS232 порта

минимум 1брой

13

Line-in

минимум 1брой

14

Line-out

минимум 1брой

15

Изход за слушалки

минимум 1брой

16

Вход за микрофон

минимум 1брой

17

Тип на корпуса

Micro Tower

18

Oперационна система

Windows 7 Professional 64bit или по-висока
версия

19

Офис пакет

Microsoft Office Home & Business 2016

20

Монитор

Минимални изисквания:
матов дисплей 23“ IPS
FullHD
Резолюция на дисплея - 1920 x 1080 pixels
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) - 178°
Зрителен ъгъл (по вертикала) - 178°
USB 3.0 хъб с минимум 2 USB порта
VGA порт
DisplayPort
Аудио вход
Ethernet LAN интерфейс

3. Изисквания към документацията
−Инструкция за експлоатация;
−Гаранционна карта;
−Декларация за съответствие с техническите параметри;
−Декларация, че участникът ще достави нови неупотребявани сървър, работни станции и монитори, и същите фигурират в официалната производствена листа на производителя;
−Сертификат за качество ISO 9001:2008 на фирмата-производител за сървърa, работните станции и мониторите.
ТС за доставка на сървър и 4 работни станции за Trimble 4D Control на ЯР „Чаира“.
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−Писмена оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и извънгаранционен сервиз на името на фирмата-участник в търга;
−Сертификат за качество ISO 9001:2008 на фирмата-участник.
4. Изискване към гаранционното обслужване.
−Минимално 2 години. Гаранционното обслужване включва всички разходи и всички
модули, възли, устройства и аксесоари от окомплектовката.
5. Срок за изпълнение.
−Не повече от 60 календарни дни.

ТС за доставка на сървър и 4 работни станции за Trimble 4D Control на ЯР „Чаира“.
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

(хардуерна и софтуерна част)
№

Наименование и технически параметри

1.

Сървър
• CPU: Intel Xeon Е52620v3 или аналогична по-висока версия с възможност за
второ CPU
• RAM: минимум 16GB
DDR4 с възможност
до 384GB
• HDD: минимум 6 HDD
x 600GB
• Интерфейс на HDD:
Serial ATA,Serial Attached SCSI (SAS)
• RAID поддръжка: RAID
0,1,5,10
• Брой поддържани
твърди дискове: минимум 8 броя
• Ethernet интерфейс:
Gigabit
• Брой вградени Ethernet
LAN (RJ-45) порта:
минимум 4 броя
• Брой VGA порта: минимум 2 броя
• Брой вградени USB 3.0
порта: минимум 3
броя USB 3.0
• Графична карта: Intel
HD 4600 или аналогична
• Версия на PCI Express
слот: PCI Express 3.0
• Тип на корпуса: Rack
(2U)
• Oперационна система:
Windows Server 2012
R2 Standard 64bit
Монитор за сървър
• матов дисплей 23“ IPS
FullHD
• Резолюция на дисплея
- 1920 x 1080 pixels
• Зрителен ъгъл (по хоризонтала) - 178°
• Зрителен ъгъл (по
вертикала) - 178°

2.

Модел и технически
параметри предлагани
от участника

Мерна
единица
Бр.

К-во

Бр.

1

1

Производител

3.

2.

• USB 3.0 хъб с минимум 2 USB порта
• VGA порт
• DisplayPort
• Аудио вход
• Ethernet LAN интерфейс
Работни станции
• CPU: Intel Core i7-4790
или аналогичен
• RAM минимум 8GB
DDR3 с възможност
до 32GB
• HDD: минимум 1 HDD
x 500GB
• Интерфейс на HDD:
Serial
• Оптичното устройство:
DVD Super Multi
• Ethernet интерфейс:
Gigabit
• Брой вградени USB 2.0
порта: минимум 6
броя
• Брой вградени USB 3.0
порта: минимум 4
броя USB 3.0
• Графична карта: Intel
HD 4600 или аналогична
• Версия на PCI Express
слот: PCI Express 3.0
• Брой DisplayPort: минимум 2 броя
• Брой вградени RS232
порта: минимум
1брой
• Line-in: минимум 1брой
• Line-out: минимум
1брой
• Изход за слушалки:
минимум 1брой
• Вход за микрофон: минимум 1брой
• Тип на корпуса: Micro
Tower
• Oперационна система:
Windows 7
Professional 64bit или
по-висока версия
• Офис пакет: Microsoft
Office Home & Business 2016
Монитор за работни станции
• матов дисплей 23“ IPS
FullHD
• Резолюция на дисплея

Бр.

4

Бр.

4

2

- 1920 x 1080 pixels
• Зрителен ъгъл (по хоризонтала) - 178°
• Зрителен ъгъл (по
вертикала) - 178°
• USB 3.0 хъб с минимум 2 USB порта
• VGA порт
• DisplayPort
• Аудио вход
• Ethernet LAN интерфейс
Забележка: Да се попълни със всички необходими хардуерни елементи за „Доставка на 1 брой сървър и 4 броя работни станции към системата за автоматизиран геодезичен
мониторинг Trimble 4D Control на ЯР „Чаира“. Лицензите на операционните системи и офис
пакетите да бъдат на името на Предприятие „ Язовири и каскади“

3

oferta(Образец)
………………………………………………………………………………………………..
(фирма)
ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
ОФЕРТА
За поръчка: „ Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4 работни станции
с OS WIN 7 за система за автоматизирано геодезическо измерване на деформациите,
управление предприятие „Язовири и каскади“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознах (ме) с Вашата техническа спецификация и изисквания за
участие в избор на изпълнител за „ Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4
работни станции с OS WIN 7 за система за автоматизирано геодезическо измерване на
деформациите, управление предприятие „Язовири и каскади“, НЕК ЕАД предприятие
“Язовири и каскади”:
подписаният……........................................................................................, заявявам (е), че съм
(сме) съгласни да изпълним поръчката, при следните условия:
1. Цена на доставката е: ………………(…………………с думи…………..………….…..лв.)
без ДДС.
Така предложената обща сума за изпълнение на поръчката е формирана на база
количества и единични цени, с включени всички разходи за изпълнение на поръчката,
в приложената към тази оферта количествено-стойностна сметка.
2. Срок за изпълнение – …………………….. календарни дни;
3. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни, от крайния срок за подаване на
офертите;
4. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно
подписан приемателно-предавателен протокол и фактура – оригинал;
5. Ще спазваме изискванията на техническата спецификация;
Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“.
Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Количествено - стойностна сметка по приложената количествена сметка;
3. Административни сведения за участника.

Дата : .............2016 г.

Подпис и печат :

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Фирма на участника :
......................................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
......................................................................................................................................................
ЕИК по Търговския регистър: .............................................................
Представляващ фирмата, съгласно регистрацията …………………………………………
ЕИК по ЗДДС: BG .....................................................................................................................
Телефон: .....................................................................................................................................
Факс: ...........................................................................................................................................
Електронен адрес : ....................................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция : .................................................................................................
4. Лице за контакти : ...............................................................................................................
Длъжност ..................................................................................................................................
Телефон .......................................................................................................................................
Факс ............................................................................................................................................

Дата : .......................2016 г.

Подпис и печат : ....................................

Административни - сведения

ОБРАЗЕЦ

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:
“……………………………………………………..”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

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.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник обществена поръчка с предмет:
“……………………………………………….”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

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.

