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средата за българските предприятия – Подобряване на националната инфраструктура по качеството”. 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на икономиката 

 

 

 

2 

У   К    А   З   А   Н   И   Я 

 
 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
 

ЗА  
 
 

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ 
КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ“  
 

 
 
 

По проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура 

по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника; 
ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 
ОБРАЗЕЦ № 3а - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-
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ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки за липса 
на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 
8, ал. 8, т.2; 
ОБРАЗЕЦ № 6 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона   за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици; 
ОБРАЗЕЦ № 6а -  Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на 
пари; 
ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация - списък на доставките, които са предмет на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, заедно с доказателства за извършените доставки - по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
ОБРАЗЕЦ № 8 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от 
Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно 
финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза; 
ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за 
приемане на условията в проекта на договора; 
ОБРАЗЕЦ № 10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката по чл. 56, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката; 
ОБРАЗЕЦ № 11 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП; 
ОБРАЗЕЦ № 12 – Проект на договор; 
ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
 
 

РАЗДЕЛ І УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в 
настоящата документация за участие.  
Забележка: Обществената поръчка е запазена за участие на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания, в представянето му по чл. 56 от ЗОП, в офертата си, същият включва 
декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в 
обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския 
съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в 
регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица 
отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници 
няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник - специализирано 
предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва 
подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за 
хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените 
подизпълнители. 

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, за когото е налице едно от обстоятелствата, посочени в чл. 47, 
ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5 от ЗОП и в обявлението по 
обществената поръчка. 

3. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. 

4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5  от ЗОП с една 
декларация, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 
47, ал. 4 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните 
регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния 
орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, е длъжен да представя информация за тези обстоятелства служебно. 
За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 

5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 
2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП. 
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6. Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице на 
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“ – докато заема длъжността и една година след 
напускането й. 

7. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов 
договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с 
лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“ – докато заема длъжността и една година след 
напускането й. 

8. Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“, докато заема съответната длъжност и една година след 
напускането й, към датата на подаване на офертата от участника да не 
притежава дялове от капитала на участника. 

9. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен договор за 
консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в 
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – докато заема тази 
длъжност и една година след напускането й. 

10. Съответствието с поставените изисквания се доказва чрез представянето на 
декларация за липсата на горните обстоятелства по приложен образец, 
подписана от лицето, представляващо участника. 

11. Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност“ е Главна дирекция 
„Европейския фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на 
икономиката. 

12. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 
от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, 
че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или 
юридически лица. 

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в 
обединението или консорциума подписват документ - споразумение или договор. 
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след 
подаването на офертата. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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2. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет 

адрес www.damtn.government.bg – раздел „Профил на купувача”. Информация за 
деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува на 
посочения интернет адрес. На него ще бъдат публикувани и разясненията на 
възложителя по документацията за участие. 

2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура са в писмен вид. 

3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва 
по един от следните начини: 
 лично – срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника; 
 по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 
 чрез куриерска служба; 
 по факс; 
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис;  
 чрез комбинация от тези средства. 

4. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 
лице за контакти. 

5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите 
и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да 
посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален 
характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация. 

6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, 
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски 
тайни, с изключение на случаите  по чл. 44 от ЗОП. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.damtn.government.bg/
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7. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 
документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис, или чрез 
входиране в деловодството на участника, или се изпращат с препоръчано писмо с 
обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс или по електронен път.   

 
3. ГАРАНЦИИ. 

 В случай, че не попада в хипотезата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, участникът представя 
гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а 
определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на 
договора. 

1. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми 
по избор на участника: 

1.1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
1.2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 
А) Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по 

следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор: 

Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF 
IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 
Гаранцията за участие е 1 % от стойността на поръчката без ДДС и представлява 

сума в размер на 3883,33 лв. 
Б) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се 

представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-
малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът 
може да се удължава по искане на възложителя. 

Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано следното: 

„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ 
КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ“. 

В) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от общата 
максимална стойност на поръчката. Когато участникът избере гаранцията за 
изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: 

• е безусловна и неотменима; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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• е в полза на възложителя; 
• е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на 

договора; 
• има възможност за нейното усвояване на части. 
Г) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 
2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция 
да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

2.1. 1, (един) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за 
обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора. 

2.2. Гаранциите за участие се задържат, освобождават и усвояват от възложителя по 
реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

2.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на останалите видове 
гаранции се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 
4. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 
Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 100 дни, считано от 

датата, определена като краен срок за представяне на офертите. 
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 
ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата.  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни 
са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 
следната последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 
2. Обявление за обществена поръчка; 
3. Техническа спецификация и пълно описание на предмета на обществената 

поръчка; 
4. Указания за подготовката на оферта; 
5. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 
6. Указания по провеждането и участието в процедура; 
7. Образците за участие в процедурата. 
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

http://www.opcompetitiveness.bg/


Инвестираме във Вашето бъдеще 

 
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 Този документ е създаден по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество ” 

по договор № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА 

МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, по схема BG161PO003-4.3.02  „Подобряване на бизнес 

средата за българските предприятия – Подобряване на националната инфраструктура по качеството”. 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 

Министерство на икономиката 

 

 

 

10 

 
5. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 
да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. 
Офертата задължително трябва да включва пълния обем на предмета на обществената 
поръчка. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 
3. Офертата следва да бъде представена на адрес гр. София, п.к. 1797, бул. „Г.М. 

Димитров“ № 52 А, ет. 1 „Деловодство“, преди часа и датата, посочени в обявлението 
като срок за представяне на офертите. 
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър. 

4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането 
на офертата на адреса и в срока, определен от него.  

5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, 
посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и обособената 
позиция, за която се подава офертата. Пликът съдържа следните отделни запечатани 
непрозрачни и надписани плика, както следва: 

5.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-5, , 12-14 от ЗОП.  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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5.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се 
поставя техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и ако е 
приложимо – декларацията по чл. 33 от ЗОП.  

5.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на 
участника.  

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни 
физически и/или юридически лица, офертата се подава на български език, документът 
по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 
1, т. 5, които са на чужд език, се представят и в превод.  

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списъка на 
лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република 
България за извършване на официални преводи.  

6. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 
буква „в“ и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението 
доказва съответствието с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.  

Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят 
чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху 
копието на документа се съдържа гриф “Вярно с оригинала”. Задължително следва да 
има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат, когато е 
приложимо. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не 
разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от 
партньорите в обединението/консорциума. 

7. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са 
задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените 
образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради 
несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.  

 
6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
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Офертата, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП и приложенията към нея се изготвят по 
представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните 
документи: 
 
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
представляващия участника (в оригинал) (Образец № 1);   

2.  Представяне на участника (Образец № 2), което включва:  
2.1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата.  
Забележка: В случай, че участникът е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания, в представянето му по чл. 56 от ЗОП, в 
офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, 
съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен 
регистър на държава - членка на Европейския съюз. 

2.1.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – 
копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в 
който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено 
лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. За участниците – обединения следва да бъдат спазени 
изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 

2.1.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно 
чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 

2.2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, 
когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от 
представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да 
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съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата 
и да представлява участника в процедурата.  

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от ЗОП (оригинал) за липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5  
от ЗОП – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата 
документация (Образец № 3).. Декларация се представя и от физическите и 
юридическите лица, участващи в състава на обединения.  

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-
4.3.02-0001-C0001 (Образец № 4). Към участникът се поставят следните 
изисквания: 
 Към датата на подаване на офертата участникът не се представлява от лице 

на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“    – докато заема длъжността и една година след 
напускането й. 

 Към датата на подаване на оферта участникът няма сключен трудов договор 
или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице 
на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“ - докато заема длъжността и една година след 
напускането й. 

 Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на  
„Конкурентоспособност“, докато заема съответната длъжност и една година 
след напускането му, към датата на подаване на офертата от участника не 
притежава дялове от капитала на участника. 

 Към датата на подаване на офертата участникът няма сключен договор за 
консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в 
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – докато заема 
длъжността и една година след напускането му. 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 6). 
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6. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (Образец 
№ 6а). 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент 
/Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно 
финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза. (Образец № 8). 
 

8. Критерии за подбор, включващи техническите възможности и 
квалификация на участника, както и документите, с които те се доказват: 

 
8.1. Възложителят не поставя изисквания към финансовото и 

икономическото състояние на участниците. 
 
Забележка: Определените от Възложителя критерии за подбор НЕ се 
прилагат за участници, които са вписани в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за 
хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на 
Европейския съюз. Изискването за вписване в регистъра се отнася за 
подизпълнителите и за всички членове на обединението. Ако за изпълнение 
на предмета на поръчката участват лица, които не са специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които 
не участват само такива лица, за тях се прилагат изискваните от 
Възложителя критерии за подбор. 

 
8.2. Участникът да има изпълнена през последните три години, считано от датата, на 

подаване на офертите, най-малко две доставки, еднакви или сходни с предмета на 
поръчката. 

„Доставка, сходна с предмета на поръчката“ е: доставка, инсталиране и 
поддръжка на хардуерни устройства. 
Забележка: 

При условие, че предмета на доставката не обхваща кумулативно всички изброени 
дейности, то опитът се доказва с изпълнението на отделни доставки, имащи за 
предмет заедно или поотделно изпълнението на отделните дейности изброени по-горе. 

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация (Образец № 7) - 
списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
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поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на 
офертите. Списъкът на доставките трябва да бъде придружен с доказателство за 
извършената доставка, по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 

8.3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството 
по ISO 9001:2008 или еквивалент в обхвата на предмета на обществената поръчка. 

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на 
заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи 
установени в други държави-членки, с обхват включващ доставка и поддръжка на 
хардуерни устройства. 

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството. 

9. Документ за учредена/внесена гаранция за участие – оригинал на банкова 
гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на 
парична сума в съответствие с изискванията на раздел „Гаранции за участие и 
изпълнение на договора”.  

10. С офертата си, участникът може без ограничение да предлага ползването на 
подизпълнители. С оглед разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от ЗОП се представя и 
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител ( Образец 
№ 3а). 

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за 
приемане на условията в проекта на договора (Образец № 9). 

12. Декларация по чл. 55, ал. 7, от Закона за обществените поръчки за липса на 
свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 
ал.8, т.2 от ЗОП (Образец № 5). 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2:  
 
2.1. Техническо предложение – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата 
документация (Образец № 10 (в оригинал) и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е 
приложимо).  
Срок за доставка на стоките, предмет на обществената поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 
7 от ЗОП - посочва се в Образец № 10. 
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3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3:   

Ценова оферта за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от 
участника по образеца за Ценова оферта (Образец № 11). 

Всички стойности в Ценовото предложение на участника се изписват с цифри и с 
думи, с точност до втория знак след десетичната запетая, в български лева без ДДС.  

При несъответствие между предложената обща цена за изпълнение и 
единичните цени за всяка стока, включени в предмета на поръчката, за валидна ще се 
счита единичната цена от офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие 
длъжностните лица на Възложителя, които ще разглеждат и класират офертите, имат 
право да приведат общата цена в съответствие с единичните цени от офертата.  

Извън съответния плик № 3 с надпис “Предлагана цена“ от…………………….(името 
на участника)” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. 
Участници, които по какъвто и да е начин са включили в другите части от офертата си 
елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 
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ГЛАВА II 
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Обект и предмет на поръчката 
1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 
от ЗОП. 
1.2. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА 
ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ“  
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Преносим компютър 

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Преносим компютър – 100 броя 

2.ОСНОВАНИЕ ЗА ДОСТАВКАТА НА ПРОДУКТА 

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 

ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 - 2013 г. Поддейност 4.3. Доставка на информационно оборудване. 

 

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

Преносимите компютри трябва да позволяват безпроблемна работа „на терен“ в 

момент на извършване на проверка. Посредством безжична (WiFi) интернет 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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свързаност, трябва да могат да достъпват базите данни на сървърите на ДАМТН и да 

осъществяват необходимия обмен на информация.  

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Размер на екрана: до 15.6 инча; 

4.2. Процесор с тактова честота поне 1.8 GHz и мин. 4 ярда/нишки; 

4.3. Твърд диск мин. 320 GB и поне 7200 rpm; 

4.4. Входно-изходни портове – поне 1 бр. USB 3.0; 

4.5. Батерия - поне 4 клетъчна Li-Ion; 

4.6. Мрежова свързаност - вграден Bluetooth, 802.11 b/g/n, Ethernet; 

4.7. Клавиатура с надписи по БДС; 

4.8. Вградени камера и микрофон; 

4.9. Вграден четец за карти; 

4.10. Операционна система Microsoft Windows 7 Professional Edition 64-bit или по-висока 

версия или еквивалент; 

4.11. Максимално тегло – 2,5 кг. 

5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО 

5.1 Преносимите компютри да са окомплектовани с: 

- зарядно устройство; 

- чанта за преносим компютър; 

- ръководство за експлоатация. 

5.2. Доставчикът на преносимите компютри да е в състояние да осигури тяхното пълно 

гаранционно и  сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок. При 

невъзможност за обслужване на място, транспортът да е за сметка на доставчика. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Преносима компютърна конфигурация с възможност за разпечатване 

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Преносима компютърна конфигурация с възможност за разпечатване – 150 броя 

2.ОСНОВАНИЕ ЗА ДОСТАВКАТА НА ПРОДУКТА 

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 

ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 - 2013 г.Поддейност 4.3. Доставка на информационно оборудване. 

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

Преносимите компютърни конфигурации ще създадат възможност за работа в момент 

на извършване на проверка и ще осигурят разпечатване на резултата от проверката на 

момента.   

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Размер на екрана до 15.6 инча; 

4.2. Процесор с тактова честота минимум 2.7 GHz, 64-bit; 

4.3. Твърд диск мин.  320 GB и поне 7200 rpm от типа SATA II или по-висок клас; 

4.4. Оперативна памет - мин. 4GB DDR3; 

4.5. Вътрешно оптично DVD+/-RW устройство; 

4.6. Вграден четец на карти; 

4.7. Входно-изходни портове - поне 1 бр. USB3.0, вграден микрофон, слушалки; 

4.8. Мрежова свързаност - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Ethernet, вграден 3G; 

4.9. Батерия - поне 6-клетъчна Li-Ion с време на автономна работа до поне 6 часа; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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4.10. Клавиатура с надписи по БДС; 

4.11. Операционна система - Microsoft Windows 7 Professional Edition 64-bit или по-

висока версия или еквивалент; 

4.12. Максимално тегло 2,6 кг.; 

Минимални изисквания за преносимото разпечатващо устройство: 

4.13. Възможност за черен и цветен печат в А4 формат с месечно натоварване поне 500 

страници/месец; 

4.14. Памет – поне 64 MB; 

4.15. Малък размер, позволяващ принтера да се носи в стандартна чанта за преносим 

компютър; 

4.16. Възможност за работа на батерия; свързване с компютър чрез Bluetooth и USB 

порт;  

4.17. Батерия – Li-Ion; 

4.18. Съвместим с инсталираната операционна система. 

5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО 

5.1 Преносимите компютърни конфигурации да са окомплектовани с: 

- зарядно устройство; 

- чанта за преносим компютър, в която да се събират компютърна и 

печатащото устройство; 

- необходимите кабели и интерфейси за комуникация между двете устройства 

(USB кабел);  

- ръководство за експлоатация. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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5.2. Доставчикът да е в състояние да осигури пълно гаранционно и  сервизно 
обслужване в рамките на гаранционния срок. При невъзможност за обслужване на 
място, транспортът да е за сметка на доставчика. 
 

Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни 

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни 

2.ОСНОВАНИЕ ЗА ДОСТАВКАТА НА ПРОДУКТА 

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 

ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 - 2013 г.,  Поддейност 4.3. Доставка на информационно оборудване. 

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

Мрежовата конфигурация за управление и съхранение на данни ще осигури 

реализацията и поддръжката на информационната база данни за надзор на пазара – 

онлайн и в реално време инспекторите на ДАМТН ще осъществяват надзорната си 

дейност. Трябва да се постигне съвместимост с наличните сторидж и блейд системи, 

доставени по проект по програма Phare BG/2005/017-353.02.02. „По-нататъшно 

развитие на националната система за оценяване на съответствието и метрологичната 

инфраструктура“. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Два броя сървъри за виртуализация: 

4.1.1. предназначени за монтаж в наличното блейд шаси 
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4.1.2. Вски от тях с по 2 бр. 8-ядрени процесора с минимална тактова честота 1.9 GHz и 

20 MB cache; 

4.1.3. Оперативна памет - минимум 64 GB с възможност за разширение; 

4.1.4. Мрежов контролер - 2 х 10Gb или повече; 

4.1.5. Памет с дисков контролер с поддръжка на RAID 0, 1 с мин. 512 MB Cache и 

поддръжка на SAS, SATA и SSD; 

4.1.6. Инсталирани дискове – мин. 2 бр. по 300 GB на мин. 10k rmp; 

4.1.7. Минимум 2 броя контролери за връзка с дисковия масив 4/8Gb, съвместими FC 

портове за директна връзка със SAN комутатора;  

4.2. Дисков масив за съхранение на данни: 

4.2.1. предназначен за монтаж в 19 инчовия доставен по програма  Phare BG/2005/017-

353.02.02  шкаф и включени шини за монтаж; 

4.2.2. Мин. 8 GB кеш; 

4.2.3. Мин. 4 броя 8Gb/s Fibre Channel хост интерфейси; 

4.2.4. Да поддръжа SAS и NL-SAS 6 Gb/s твърди дискове на 7200, 10000, 15000 rpm; 

4.2.5. Да поддържа работа с поне 99 бр. дискове и поддръжка на нива RAID 0, 1, 5 и 6; 

4.2.6. Да включва поне 12 броя дискове по мин. 2TB всеки; 

4.2.7. Да поддържа мин. 128 TB размер на едно логическо устройство; 

4.2.8. Да поддържа поне 512 логически устройства; 

4.2.9. Да поддържа операционни системи Windows Server 2012 R2 / 2012 /2008 R2, 

Linux; 

4.2.10. Да има включени следните функционалности - Thin Provisioning, Online 

софтуерно обновяване и Моментни снимки (Snapshots); 
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4.2.11. Да бъде доставен с необходимите трансивери и свързващи кабели за връзка към 

наличните в блейд шасито 2бр. Cisco MDS 9124e  SAN комутатори, закупени по 

програма Phare BG/2005/017-353.02.02. „По-нататъшно развитие на националната 

система за оценяване на съответствието и метрологичната инфраструктура“; 

4.3. Ъпгрейд на сървър чрез доставка и монтаж на съвместим процесор и съответния 

охлаждащ модул за добавяне в наличния сървър HP ProLiant BL420 Gen 8 с 1 бр. 

процесор Intel® Xeon® E5-2420; 

4.4. Ъпгрейд на съществуващото блейд шаси с доставка и монтаж на 4 бр. съвместими 

захранващи модули и съответните 4 бр. вентилатори към тях; 

4.5. UPS с време на автономна работа поне 15 мин. при 50 % натовареност и с 

възможност за подмяна на батериите по време на работа, съобразен с 

информационната архитектура. 

4.6. Инсталирани операционни системи на блейд сървърите - Windows Server 2012 R2 

или по-висока версия или еквивалент. 

5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО 

5.1. Мрежовата конфигурация за управление и съхранение на данни да бъде доставена 

с всички необходими кабели, интерфейси за свързване, и други аксесоари, необходими 

за монтаж в наличните шаси и рак и да включва необходимите драйвери; 

5.2. Да се осигури инсталиране и конфигуриране на доставеното оборудване.  

5.3. Доставчикът да осигури тяхното пълно гаранционно и  сервизно обслужване в 

рамките на гаранционния срок. При невъзможност за обслужване на място, 

транспортът да е за сметка на доставчика. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ: 
1. Предлаганите от участника стоки да бъдат нови и неупотребявани. 
2. Участникът следва да представи документи съдържащи техническите 
характеристики и модела на предлаганото обзавеждане, от които да се установява 
съответствието на предлаганото обзавеждане с изискванията на техническите 
спецификации (технически документи на производителя, представени на български 
език, с отбелязани конкретни параметри от офертата). 
 
3. Прогнозна стойност на поръчката. 

Стойността без ДДС на възлаганата обществена поръчка не може да надхвърля 
388 333,33 лв.  
 (триста осемдесет и осем хиляди триста тридесет и три лв. и 0,33 ст.) без ДДС, от 
които: 

1. Преносими компютри – до 83 333,33 лв. (осемдесет и три хиляди триста 
тридесет и три лв. и 0,33 ст.) без ДДС. 

2. Преносима компютърна конфигурация с възможност за разпечатване – до 
255 000 (двеста петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС; 

3. Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни - до 50 000  
(петдесет хиляди) лв. без ДДС. 

 
4. Място на изпълнението:  гр. София 

 
5. Срок на изпълнение – един месец но не по-късно от 10.12.2015 г., считано от датата, 
на подписване на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя.  

 

6. Начин на плащане – за всички доставки - в 10 дневен срок след представяне на 

приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинал на 

фактура за дължимата сума. 

 
Изисквания за публичност и визуализация . 

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме 
всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на 
Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 
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информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията 
№1828/2006 и Приложение №1 към него. 

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и 
визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта трябва да съдържа 
логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е 
получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 
програма "Развитие на Конкурентоспособността на Българската икономика" 2007-
2013, на английски и български език.  

При изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и 

отчетност и друга документация във връзка с извършваните доставки по този 
договор в съответствие с изискванията на европейското и национално 
законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;  

 Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на 
извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че 
действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 
надлежно възникнали при изпълнението на доставките по чл. 1 от договора. 
Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички 
документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на 
експертите, билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, 
фактури, касови бележки и др.  

 Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от 
предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след 
приключването на Оперативна програма "Развитие на Конкурентоспособността 
на Българската икономика" 2007-2013. 
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ГЛАВА IV 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта", 
съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  
 

Показателите, с тяхната относителна тежест за определяне на комплексната 
оценка за всяка оферта са: 

- Техническа оценка  - 30%; 

- Финансова оценка  - 70% 

Техническа оценка „ТOi”- представлява оценка на качеството на техническото 
предложение на всеки участник. 

ТOi = (WT1 хТ1) + (WT2 х Т2). 

където: 

- Т1 – Срок на доставка; 

- Т2 – Срок на гаранционната поддръжка; 

- WT1 – 70 на сто ( 70% ); 

- WT2 – 30 на сто ( 30% ). 

 

Показател T1 – Срок на доставка (в дни). 

Показател Т1 за кандидат с пореден номер i се оценява по формулата: 

T1 = (Tmin / Ti)xl00 

където: 

 Tmin – минимална стойност, определена измежду предложенията на всички 
участници; 

 Ti – стойността на съответното предложение на участник „i“; 
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Максималната оценка Т1 на предложението е 100 точки.  

Срокът за доставка не може да бъде по-кратък от 1 календарен ден като доставката не 
може да бъде извършена по-късно от 12.12.2015 г. Участник, който предложи срок на 
доставка, по-кратък от 1 календарен ден и/или посочи, че ще извърши доставката 
след 12.12.2015 г. ще бъде отстранен от участие. Предложенията по показател срок на 
доставка се представят като цяло число или десетична дроб в дни с точност до втория 
знак след десетичната запетая.  

Показател T2 – Срок на гаранционната поддръжка (в месеци). 

Показател Т2 за кандидат с пореден номер i се оценява по формулата: 

T2 = (Ti / Tmax)xl00 

където: 

 Tmax – максимална стойност, определена измежду предложенията на всички 
участници; 

 Ti – стойността на съответното предложение на участник „i“; 

Максималната оценка Т2 на предложението е 100 точки.  

Гаранционният срок се определя в месеци, и не може да бъде по-дълъг от 60 
(шестдесет) месеца. В случай, че участник в процедурата предложи гаранционен срок 
по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца, този участник се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата. 

Предложенията по показател гаранционен срок се представят като цяло число или 
десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При 
изчисляването от календарни дни в месеци следва да се вземе като константа брой 
дни в месеца 30. 

Финансова оценка „COi” 

Финансовата оценка се изчислява по формулата: 

COi = *100 
iceiPr

min Price

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Където  е предложената цена в разглежданата оферта, а  е най-ниската 
предложена цена от всички участници. 

 

Комплексна оценка „Oi” 

Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата: 

Oi=0,30xTOi+0,70xCOi 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Всички получени числа се изписват до втория знак, след 
десетичната запетая! 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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