РЕПУБЛИКА БЪЛГАР ИЯ

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област

ОФЕРТАТА
за участие в обществена поръчка за:

„Закупуване и доставка на персонални
компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите
на ОДЗ София-област“ следва да съдържа:

1. ЕИК съгласно изискванията на Закона за търговския регистър. Ако съответното
юридическо лице няма ЕИК, то следва да представи решение за регистрация и
удостоверение за актуално състояние. Физическите лица представят копие на документ
за самоличност. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица,
което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за
учредяване на обединението, от който следва да е видно разпределението на участието
на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката и представляващия го.

2. Техническо предложение (попълва се техническа оферта - приложение № 2
към настоящата покана).
3. Подробно техническо предложение
приложение № 2А към настоящата покана).
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4. Финансово предложение (попълва се ценова оферта - приложение № 3 към
настоящата покана);
5. Административни сведения за кандидата (попълва се приложение № 4 към
настоящата покана);

6. Заверено от участника копие на актуален сертификат за внедрена система за
управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент за доставка
и сервиз на хардуер;

7. Заверено от участника копие на актуален сертификат за внедрена система за
управление на сигурността на информацията, съгласно стандарт ISО 27001:2005 или
еквивалентен.

Приложенията към поканата (включително и техническото задание на поръчката)
са достъпни на http://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiaoblast

Всеки участник следва да представи предлаганата оферта в един запечатан,
непрозрачен плик на адрес: Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, гр. София
1000, бул. „Витоша” №4, ет.6, като върху плика е необходимо да се посочат
наименованието на поръчката и подателят, както и адрес, телефон, факс и адрес на
електронна поща за кореспонденция.

8. Прогнозна стойност на поръчката 25 500 лв. без ДДС;

9. Критерии за оценка: „икономически най-изгодна оферта“, съгласно приложената

методика.

гр. София 1000, бул. "Витоша" №4, http://mzh.government.bg/odz-sofiaoblast
тел:(+3592) 980 28 73, факс: (+3592) 988 32 63, e-mail : odzg_sfoblast@mzh.government.bg

