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Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Председателят на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор. 

 

Предмет 

Предмет на обществената поръчка е „Разработване на документации за обществени 

поръчки, свързани с реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001 

„Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и 

развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния 

надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия 

капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“. 

 

Обект 

Обектът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по смисъла на 

чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. 

 

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да изготви 

документации за обществени поръчки, свързани с реализирането на дейности по 

посочения проект.  

 

Стойност 

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 27 000 лв. (двадесет и седем 

хиляди лева) без ДДС. 

Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят 

разполага за реализирането й. 

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна 

помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес 

среда, посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в 

областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на 

течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за 
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метрологичен и технически надзор“, процедура за директно предоставяне на БФП, която 

се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 

„Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

 

Технически спецификации 

Общи изисквания за документациите 

Документациите за обществените поръчки трябва да са изготвени в съответствие с 

изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането на Закона 

за обществените поръчки, действащи към момента на изпълнението на настоящата 

обществена поръчка, както и на условията на сключения договор за предоставяне на 

безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и развитие на 

информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и 

контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ и изискванията на 

Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, касаещи възлагането на обществените поръчки. 

Документациите и приложените към тях образци трябва да съдържат информация за 

изпълнявания от Възложителя проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд 

за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, като се постави емблемата на Европейския съюз в съответствие с 

техническите характеристики, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 

на Комисията и посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Всеки документ (документациите и приложените към тях образци) трябва да съдържа 

следното изявление: „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от Държавна агенция за метрологичен и 
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технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган.“ 

Всяка документация следва да съдържа технически спецификации, критерии за 

възлагане на обществената поръчка, методика за определяне на комплексната оценка на 

офертата (когато е приложимо), образци на документи и указание за подготовката им, 

проект на договор, изисквания към изпълнението, условията, на които следва да 

отговорят участниците. 

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена чрез един от следните критерии за възлагане: 

Най-ниска цена; 

Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за 

целия жизнен цикъл; 

Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа  цената или нивото 

на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Показателите, включени в 

критерия оптимално съотношение качество/цена, могат да съдържат: 

- Измерител на качество, включително технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички 

потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни 

търговски техники и условия; 

- Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на 

поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на 

поръчката; 

- Обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, 

начин и срок на изпълнение или срок на завършване. 

Показателите, включени в критериите по ниво на разходите, като се отчита разходната 

ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл и оптимално 

съотношение качество/цена, трябва да са свързани с предмета на поръчката, а не с 

критериите за подбор. 
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В документацията се посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне 

на оценката по всеки показател (когато е приложимо). Начинът трябва да: 

- Дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка една 

оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации; 

- Да дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите 

предложения в офертите; 

- Да осигурява на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се 

прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:  

а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или 

в проценти и се посочва начинът на тяхното изчисляване; 

б) Качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва 

начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна 

оценка. 

Методиката за оценка се прилага само за офертите, които отговарят на критерии за 

подбор и са допуснати до оценка. 

 

Избраният критерии за възлагане се посочва в обявлението, с което се открива 

процедурата за обществената поръчка и в обявлението.  

 

Проектът на договора към документация за обществената поръчка трябва да съдържа 

реквизитите по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

както и клаузи:  

- Общи задължения на изпълнителя за спазване условията и изискванията на 

Възложителя; 

- Отговорност на страните по договора - Възложителят не носи отговорност за 

вреди, нанесени на служители на изпълнителя или имущество на изпълнителя по 

време на изпълнение на обществената поръчка или като последица от него;  

Гаранция за изпълнение – 3 % от стойността на Договора, като Страните се съгласяват, 

че Сума в размер на ……… (…………………………), представляваща 50 % ( петдесет на 

сто) от Гаранцията за изпълнение, е предназначена за обезпечаване на гаранционното 
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поддържане на софтуера/доставката на оборудването/доставката на специализираните 

моторни превозни средства, предвидено в Договора.  

- Конфликт на интереси и свързаност – Изпълнителят се задължава да предприеме 

всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на 

интереси и/или свързаност по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и да уведоми незабавно Възложителя относно 

обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт 

или свързаност. При изпълнение на договора за обществената поръчка, 

изпълнителят няма право да сключва договори с лица, с които е свързан по 

смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са 

обекти на конфликт на интереси. Изпълнителят може да сключва 

трудови/граждански договори с лицата по §1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби 

на Търговския закон, ако отговарят на изискванията за заеманата длъжност, като 

същите бъдат представени за изрично одобрение от Възложителя преди 

сключването на договора за обществената поръчка, придружени от мотивирана 

обосновка за необходимостта от това. „Конфликт на интереси“ е налице, когато 

за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което 

и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със 

семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има 

с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРОАТОМ) № 966/2012, както 

и по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. „Конфликт на интереси“ по настоящия член е налице и когато: а) 

Изпълнителят, сключи трудов договор или друг договор за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно 

правоотношение при Възложителя докато заема съответната длъжност или една 

година след напускането й; б) лице на трудово или служебно правоотношение при 

Възложителя докато заема съответната длъжност и една година след напускането 

й е придобило дялове или акции от капитала на бенефициент по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020; в) Изпълнителят сключи договор за 

консултантски услуги с лице по трудово или служебно правоотношение с 
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Възложителя докато заема съответната длъжност и една година след напускането 

й.  

- Поверителност – Изпълнителят по договора и всички лица, свързани с 

изпълнението на договора се задължават да запазят поверителността на всички 

предоставени документи, информация или материали за срока на изпълнение. 

- Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване – 

Правото на собственост, включително правото на интелектуална и индустриална 

собственост върху резултатите от договора, докладите и други документи, 

свързани с него, възникват и принадлежат на Държавна агенция за метрологичен 

и технически надзор. 

- Прехвърляне на права и задължения по договора – Правата и задълженията по 

договора не могат да се прехвърлят или възлагат на трето лице без предварително 

писмено одобрение от Възложителя, съответно Управляващия орган. 

- Удължаване, спиране, извънредни обстоятелства и краен срок на договора – 

Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя и/или упълномощени 

от него лица за възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или 

забавят изпълнението на договора. Изпълнителят може временно да спре 

изпълнението на договора, ако възникнат извънредни обстоятелства, които 

правят продължаването му твърде трудно или рисковано, при условие, че срокът 

не излиза извън рамките на изпълнение. Изпълнителят следва да изпрати искане 

и обосновка за спиране на изпълнението до Възложителя, като изпрати и цялата 

необходима информация. Всяка от страните може да прекрати договора в 

съответствие с клаузите за прекратяване, съдържащи се в него. Ако договорът не 

е прекратен Изпълнителят е длъжен да направи необходимото, за да намали до 

минимум срока за спиране на изпълнението и да го възобнови, щом 

обстоятелствата позволяват това, както и да уведоми незабавно Възложителя 

и/или упълномощени от него лица за тези свои действия. 

- Извънредни обстоятелства – Извънредно обстоятелства е всяка непредвидима 

изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не 

позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването 

му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или страна 
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на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се 

преодолее при полагане на дължимата грижа. Извънредно обстоятелство не 

представляват недостатъци в документациите или материалите или закъснения в 

предаването им, трудови спорове, стачки или финансови затруднения. Страните 

не отговарят за нарушение на задълженията си по договора, ако не са в състояние 

да ги изпълняват поради възникване на извънредно обстоятелство. Страната 

засегната от извънредно обстоятелство е длъжна незабавно да уведоми другата 

страна за възникването на извънредното обстоятелство, като посочи характера, 

вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, 

както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на 

всички възможни вредни последици. 

- Прекратяване на договора –  

 Договорът може да бъде прекратен в предвидените в Закона за 

задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки случаи и/или 

когато: 

• Е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен; 

• Се установи, че по време на провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка за изпълнителят са били налице обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на което е следвало да бъде отстранен. 

• Поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради 

наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в 

процедура по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз 

(ДФЕС) 

• Ако някоя от страните счита, че договорът повече не може да се изпълнява 

ефективно, тя следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако 

страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от 

тях има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие, 

без задължение за заплащане на обезщетение, освен в случаите, в които 

Изпълнителят дължи предоставените му средства, които са недължимо 
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платени, надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно 

усвоени или не са одобрени по надлежния ред. 

 Предсрочно прекратяване на договора и възстановяване на платените 

суми, независимо от изпълненото, ако към дата на сключване на договора 

или по време на изпълнението му се установи наличие на някое от 

следните обстоятелства:  

• Към датата на подписване на договора за обществена поръчка, 

изпълнителят се представлява от лице на трудово или служебно 

правоотношение при Възложителя, докато заема съответната длъжност 

или една година след напускането й. 

• Към датата на сключване на договора, изпълнителят има сключен трудов 

или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с 

лице на трудово или служебно правоотношение при Възложителя или 

докато заема длъжността и една година след напускането й. 

• Към датата на подписване на договора, лице на трудово или служебно 

правоотношение при Възложителя, докато заема съответната длъжност и 

една година след напускането й, притежава дялове или акции от капитала 

на Изпълнителя, при изпълнение на дейности по проект, съфинансиран по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

• Към датата на сключване на договора, Изпълнителят има сключен договор 

за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение  

при Възложителя, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

• Възложителят има право да прекрати предсрочно договора ако 

Изпълнителят е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито 

производство по несъстоятелност или се намира в производство по 

ликвидация, ако се управлява от назначен от съда синдик, ако е сключил 

споразумение с кредиторите си за погасяване на задълженията си към тях, 

ако е преустановил дейността си или е в подобно положение, произтичащо 

от аналогична процедура, предвидена в българското законодателство.  
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• Възложителят може да прекрати договора ако Изпълнителят или лицата с 

правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо 

изпълнителя са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила 

присъда; Изпълнителят е признат за виновен за тежки правонарушения при 

упражняване на професионалната си дейност; Изпълнителят или лицата с 

правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо 

него са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в 

престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна 

дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на 

Съюза. 

• Възложителят може да прекрати договора, в случай, че Изпълнителят 

извърши промяна в правно-организационната си форма или 

преобразуване, освен ако Възложителят не е изразил писмено съгласие да 

продължи договорните отношения с новото или преобразуваното 

юридическо лице. 

• Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие и без да 

изплаща каквито и да е обезщетения, в случай на нередност от страна на 

Изпълнителя, както и в случаите, когато: а) Изпълнителят неоснователно 

не изпълнява някое от задълженията си по Договора и продължава да не го 

изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок от 5 работни 

дни след изпращането на писмено уведомление от страна на Възложителя; 

б) съществува подозрение за измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за 

защита на финансовите интереси на Европейските общности, 

корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви 

други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на 

Европейските общности; в) Изпълнителят декларира неверни или непълни 

данни с цел да получи изпълнението на договора по обществената поръчка, 

или представи отчети с невярно съдържание; г) е установено нарушение на 

разпоредбите за свързаност и конфликт на интереси. 

1. Документация за обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирани 

моторни превозни средства“ 
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и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-
2.004-0001 с бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, 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. 

 

1.1. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: 

- Обособена позиция 1 с предмет „Доставка на специализирани високо проходими 

автомобили, тип Джип“ – 4 бр. с прогнозна стойност 161 333,33 лв. (сто шестдесет 

и една хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки лева) без 

ДДС, необходими за извършване на технически надзор на въжени линии, 

газопроводи и нефтопроводи, намиращи се извън населените места и в 

труднодостъпни райони; 

- Обособена позиция 2 с предмет „Доставка на моторно превозно средство –  тип 

Минибус (8 + 1 места)“ - 1 бр. с прогнозна стойност от 41 170,83 лв. (четиридесет 

и една хиляди сто и седемдесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, 

необходим за транспортиране на инспектори, измервателно и изпитвателно 

оборудване и проби при извършване на метрологични проверки, проверки при 

надзор на пазара и проверки на качеството на течните горива съвместно с други 

изпълнителни органи. 

- Обособена позиция 3 с предмет „Доставка на специализирани лекотоварни 

автомобили (тип Миниван)“ - 23 бр. с прогнозна стойност 544 141,67 лв. 

(петстотин четиридесет и четири хиляди сто четиридесет и един лева и шестдесет 

и седем стотинки) без ДДС за нуждите на надзор на пазара, метрологичния надзор 

и контрола на качеството на течните горива. 

- Обособена позиция 4 с предмет „Доставка на специализирани леки автомобили за 

нуждите на Главна дирекция „Надзор на пазара“ – 3 бр. с прогнозна стойност 68 

675 лв. (шестдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) без ДДС. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 815 320,83 лв. (осемстотин и 

петнадесет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС или 

до 978 385 лв. (деветстотин седемдесет и осем хиляди триста осемдесет и пет лева) с 

ДДС.  

1.2. Целта на обществената поръчка е закупуване на специализирани моторни превозни 

средства за осигуряване на сигурно и безопасно транспортиране на изпитвателното и 

измервателното оборудване. 

1.3. Обществената поръчка за закупуването на специализираните моторни превозни 

средства ще се проведе по реда на чл. 18, ал. 1 т. 1 от Закона за обществените поръчки. 
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1.4. Изпълнителят следва да изготви и предостави на Възложителя документацията до 

изтичане на крайния срок за изпълнение. Документацията се представя на хартиен и 

електронен носител. 

2. Документация за обществена поръчка с предмет „Създаване, поддържане и 

развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на 

ДАМТН“  

2.1. Обществената поръчка ще се провежда по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки; 

2.2.Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 399 999,99 лв. (триста 

деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет 

стотинки) без ДДС. 

2.3. Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за създаване, внедряване, 

поддържа и развива информационни бази данни за метрологичния надзор, надзора на 

пазара и контрола на качеството на течните горива; разработване, внедряване и 

поддръжка на електронни регистри, свързани с извършваните от ДАМТН дейности и 

доставка на хардуер, необходим за функционирането им. 

2.4. Изпълнението на поръчката включва създаване, внедряване и поддържане на 

информационни бази данни за надзора на пазара, метрологичния надзор, контрола на 

качеството на течните горива, като изпълнителят трябва да използва хардуерна 

платформа, съвместима с наличните в ДАМТН IT средства и софтуер. Разработените 

софтуери трябва да са съвместими с наличните и използвани в ДАМТН, за да се 

гарантира ефективната работа и използването на базите данни.  

2.4.1. Възложителят следва да получи разработена и внедрена информационна база 

данни за надзор на пазара в три модула – надзор на пуснатите на пазара и/или в действие 

продукти по „Нов подход“, съоръжения с повишена опасност и средства за измерване, 

която да осигурява информация за: 

- Извършените проверки,  

- Взетите проби; 

- Резултатите от извършени изпитвания на проби/продукти; 

- Различни съставени, иззети и/или изпратени документи; 

- Проверени документи; 

- Информация за проследяване на произхода на продукта и на съответните 

икономически оператори; 
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- Групи/категории продукти и приложимите към тях стандарти; 

- Предприети действия към несъответстващи продукти, взети образци/проби и 

резултати от изпитвания; 

- Получени жалби и сигнали; 

- Получени уведомления от митници; 

- Предприети административни мерки 

- Издадени заповеди за спиране ….; 

- Издадени актове за административни нарушения; 

- Издадени наказателни постановления; 

- Предписани и предприети коригиращи действия; 

- Получени нотификации по RAPEX, CIRCA, чл. 22 от Регламент 765/2008 и други 

нотификации; 

- Да осигурява възможност за получаване на статистически данни, отчети и 

справки. 

- Разработчикът на информационната база данни трябва да осигури и 

необходимото хардуерно оборудване, което да гарантира ефективно внедряване, 

достъп, поддръжка и развитие на информационната база данни. Хардуерното 

оборудване следва да е най-съвременно поколение и да е съвместимо с наличните 

сторидж и блейд системи на ДАМТН.  

2.4.2. Възложителят следва да получи разработена и внедрена информационна база 

данни за метрологичния надзор, която да съдържа информация за осъществявания 

метрологичен надзор, надзор на пазара на средствата за измерване, и контрол на 

регистрираните сервизи за монтаж, проверка и ремонт на тахографи. Разработената 

система трябва да има 4 модула: 

- Първи модул „Метрологичен надзор“ – информация за регистриране по видове 

средства за измерване (СИ) на всички надзорни проверки, извършени на лица, 

които произвеждат, внасят, ремонтират или използват средства за измерване (СИ) 

и резултатите от тях. 

- Втори модул „Предварително опаковани количества продукти“ – информация за 

всички проверки, извършвани при производители и търговци на тези продукти и 

на резултатите от контрола им. 

- Трети модул „Оправомощени лица за проверка на средства за измерване“ – 

информация за всички надзорни проверки на лица, които са оправомощени за 
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проверка на СИ и резултатите от тях. Целта е да се проследи процеса по 

извършване на проверки на СИ, за които съответните лица са оправомощени. 

- Четвърти модул „Лица, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и 

ремонт на тахографи“ – информация за всички надзорни проверки, извършени на 

тези лица и на резултатите от тях. Целта е проследяване на процеса по извършване 

на проверки на тахографи.  

- Разработената и внедрена информационна система трябва да осигурява 

възможност за извършване на справки и да дава статистически данни.  

2.4.3. Информационна база данни в областта на контрол на качеството на течните 

горива, която ще гарантира осъществяването на ефективен контрол на качеството на 

течните горива, разпространявани в страната. Базата данни трябва да осигурява работа с 

данни за производители и разпространители на горива, информация относно 

характеристиките и качеството на пусканите в страната течни горива за наличните 

обекти и транспортни средства; да съдържа данни за извършените проверки; данни за 

нивомерните системи; данни за резултати от извършените изпитвания на пробите; данни 

за предприети принудителни административни мерки, вследствие на несъответствие на 

течните горива с изискванията на нормативната уредба; данни за констатирани 

административни нарушения и наложени административни мерки и др. 

2.5. Изпълнението на поръчката включва разработване, внедряване, поддържане и 

развитие на електронни регистри, в които се съдържа информация за постъпили жалби и 

сигнали от граждани, наложени принудителни административни мерки, 

оправомощените лица за проверка на средствата за измерване и др., които ще бъдат 

подробно разписани в техническите спецификации, предоставяни от Възложителя. 

3. Документация за обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и 

изпитвателно оборудване“ в четири обособени позиции 

3.1. Обществената поръчка ще се провежда по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки 

3.2. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция 1 „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за 

нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ (ГД 

ККТГ)“, с прогнозна стойност 173 665,00 лв. без ДДС; 
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 Обособена позиция 2 „Доставка на измервателно оборудване за нуждите на 

Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН)“ с прогнозна стойност 

60 925,00 лв. без ДДС; 

 Обособена позиция 3 „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване 

за нуждите на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД 

ИДТН) и Главна дирекция Метрологичен надзор (ГД МН)“ с прогнозна стойност 

28 705,26 лв. без ДДС; 

 Обособена позиция 4 „Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на ГД 

ККТГ“, с прогнозна стойност 48 534,00 лв. без ДДС. 

3.3. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 311 829,26 лв.  (триста и единадесет 

хиляди осемстотин двадесет и девет лева и двадесет и шест стотинки), без ДДС. 

3.4.Резултатът от проведената обществена поръчка трябва да е доставено измервателно 

и изпитвателно оборудване, необходимо за извършването на дейности по 

метрологичен надзор, технически надзор и контрол на качеството на течните горива: 

- 1 бр. апарат за определяне на корозионна агресивност на течни горива спрямо мед 

- 1 бр. лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани 

сравнителни материали 

- 1 бр. апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода на Карл-Фишер 

- 2 бр. инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME 

- 1 бр. муфелна пещ 

- 1 бр. апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, 

окомплектован с аутосемплер 

- Лабораторно обзавеждане за нуждите на ГД ККТГ: лабораторен остров (2 бр.), 

лабораторна маса (16 бр.), метален шкаф за химикалки (2 бр.), метален шкаф за 

съхранение на консумативи/образци (2 бр.) 

- 6 бр. везни за контрол на ПОП 

- 6 бр. еталонни мерки за обем 

- 12 бр. комплекта теглилки 10 кг. 

- 6 бр. комплекта теглилки 5 кг. 

- 12 бр. фотоапарата за нуждите на метрологичния надзор] 

- 21 бр. комплекта контролни уреди (лазерна ролетка за измерване на разстояние; 

шублер; бинокъл за оглед на подвески и окачване на газопроводи, тръбопроводи; 

луксметър с обхват до 50 000 Lx; светлинен източник на LED светлина) 
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Срок и място на изпълнение 

Избраният за изпълнител участник следва да представи документациите за провеждането 

на трите обществени поръчки в срок до 20.01.2017 г. на адреса на Възложителя в гр. 

София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А на отговорното по договора лице. Документациите 

могат да се представят поетапно. Приемането на изпълнението на дейностите по 

обществената поръчка ще се извършва от определеното от Възложителя в договора лице. 

 

Условия и начин на плащане 

Поръчката се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, в изпълнение на 

проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, 

посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в 

областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на 

течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор“. Авансови плащания не се предвиждат. Допустими 

са междинни плащания (съгласно клаузите на договора) и окончателно плащане, след 

приемане на извършена работа с приемо-предавателен протокол и представена фактура 

от Изпълнителя. 

Възложителят заплаща цената за изпълнението на услугата по настоящата обществена 

поръчка в съответствие с ценовото предложение на участника, избран за изпълнител в 

срок до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол за приемане на изпълнението без 

забележки и издадена оригинална фактура, одобрена от Възложителя. 

Плащанията по договора за обществената поръчка се извършват по банковата сметка на 

Изпълнителя, посочена в договора.  

Плащанията се извършват, както следва: 

- в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението по Договора, след 

подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, получаване на пълен комплект от документации за провеждането на 

обществените поръчки и представена фактура за дължимата сума, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 

(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1. 

Гаранция за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на 

договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция без 

ДДС. 

Участникът сам избира формата на гаранцията. Гаранцията може да бъде предоставена 

под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, под формата 

банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата 

на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя 

за сметка на трето лице – гарант.  

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата 

трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в 

което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 

възлагане на обществената поръчка. Срокът на банковата гаранция е минимум срокът на 

договора плюс 30 (тридесет) дни. 

Оригиналът на банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, или платежният документ за внесената 

по банков път сума трябва да бъде представен на Възложителя преди подписване на 

договора или при неговото сключване. 

Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят 

следва 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. 

Условията и сроковете за задържане/освобождаване на гаранцията се уреждат в договора 

за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция. 

Когато избраният участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител 

на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
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Условия, на които трябва да отговарят участниците 

Общи условия 

В обществената поръчка могат да участват всички заинтересовани български или 

чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените 

поръчки и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и 

документацията за участие. 

Подаването на оферта задължава участниците да приемат напълно изискванията и 

условията, посочени в настоящата документация, при спазване на Закона за 

обществените поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна 

на участника ще доведе до отстраняването му.  

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може 

самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен.  

Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица, включително 

и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим.  

УТОЧНЕНИЕ: Липсата на това обстоятелство се декларира с приложен образец на 

декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮСДРСЛТДС. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение.  

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка. 

Подизпълнители 

Участниците в процедурата могат да ползват подизпълнители, като посочат това 

обстоятелство в офертата и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват 
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да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните, контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят трябва да уведомява 

възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнение 

на поръчката. 

Когато възникне необходимост, по изключение се допуска замяна или включване на 

подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

- За новия подизпълнител не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 

т. 1-5, т. 7 от ЗОП; 

- Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишния подизпълнител, включително по отношение на вида и дела на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнението до момента 

дейности. 

Уточнение: При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на тези условия. 

Използване капацитета на трети лица 

Участниците могат да се позоват за настоящата обществена поръчка на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност.  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование и 
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професионален опит  се доказва изпълнението на изискванията на възложителя, ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от 

третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от провежданата обществена поръчка по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица , 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица 

при спазване на условията по-горе. 

Изисквания към личното състояние 

Основания за отстраняване – Възложителят отстранява от участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1-5 и 7 от Закона за обществените поръчки, както следва: 

1. Когато участник в обществената поръчка е лице, което: 

1.1. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, 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; 

1.2. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

УТОЧНЕНИЕ: Липсата на обстоятелствата по т. 1.1. и 1.2. се декларира в приложения 

образец на декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП. 

1.3. има 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; 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
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1.5. е установено, че: 

а) е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или в изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставило изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор 

УТОЧНЕНИЕ: Липсата на основанията по 1.3. - 1.5 се удостоверяват с декларация, 

приложен образец. 

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

УТОЧНЕНИЕ: Липсата на конфликт на интереси се декларира в приложения образец 

на декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП. 

2. е свързано лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в обществената 

поръчка; 

УТОЧНЕНИЕ: Липсата на свързаност се декларира с приложен образец на декларация 

по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки. 

3. е налице, някое от 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.  

 

УТОЧНЕНИЕ: Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.6 се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и 

за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 

от тези органи. 

"Конфликт на интереси" по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП е налице, когато 

възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 

участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят 

на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 

3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би 

могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка.  
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Към датата на подава на офертата, Участник в обществената поръчка не може се 

представлява от лице, което е в трудово или служебно правоотношение в Управляващия 

орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

Към датата на подаване на офертата, участникът да няма сключени договори (трудов или 

друг договор) за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово 

или служебно правоотношение в Управляващия орган или докато заема съответната 

длъжност и една година след напускането й. 

Към датата на подаване на офертата, участник в обществената поръчка не може да бъде 

лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема 

съответната длъжност или една година след напускането й, не следва да притежава 

дялове или акции от капитала на участника в обществената поръчка, при изпълнение на 

предмета на поръчката, която се финансира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. 

Към датата на подаване на офертата, участник не може да е лице, което има сключен 

договор за консултантски услуги с лице, на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

Не може да бъде участник в обществената поръчка лице, което е свързано лице с 

Възложителя по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а 

именно: 

„Свързани лица“ са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени 

с право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
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9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола 

или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят 

условия, различни от обичайните.  

 

Участник, за когото се установи някое от обстоятелствата за отстраняване и/или който 

не отговаря на някое от посочените по – горе изисквания ще бъде отстранен. 

 

УТОЧНЕНИЕ: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че:  

 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

 Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта 

и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

 В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

 

Критерии за подбор 

Изисквания относно годността (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност.  

Възложителят не поставя изисквания относно притежавана от участниците годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участника 
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Участникът трябва да е реализирал през последните три приключили финансови години, 

в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, оборот 

от услуги, свързани с разработване на документации за възлагане обществени поръчки, 

в размер на минимум 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) без ДДС. Обстоятелството се 

доказва със справка за оборота от услуги, свързани с разработване на документации за 

обществени поръчки, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост 

от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.  

Уточнение: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 

поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ. 

 

Изисквания за технически и професионелни способности 

През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за 

получаване на оферти, участникът следва да е изпълнил минимум 5 (пет) услуги, сходни 

или идентични с предмета и обема на поръчката. Под сходни или идентични с предмета 

и обема на поръчката услуги се разбират услугите, свързани с разработването на 

документации за възлагане на обществени поръчки. 

Обстоятелството се доказва с представяне на списък с изпълнените услуги през 

последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за получаване 

на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършената услуга.  

 

Критерии за възлагане и оценка на офертите 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане 

оптимално съотношение качество/цена.  

Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя, подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически най-

изгодната оферта въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 

формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2 + П3, където 
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П1 – Срок за разработване на пълен комплект от документи за възлагане на обществените 

поръчки – тежест 20%, максимален брой точки 20. 

П2 – екип за изпълнение – тежест 30 %, максимален брой точки 30.  

П3 – предложена цена – тежест 50 %, максимален брой точки 50. 

 

Показателят П1 се изчислява по формулата: 

o П1 = 
Най−малкия предложен срок между всички участници

Предложения срок от оценявания участник
× 𝟐𝟎; 

 

Точките по показателят П2 се получават, както следва:  
П2 е показател, отразяващ тежестта на професионалната компетентност на ръководния 

състав и персонал, предложен от участника за изпълнение на поръчката. За нуждите на 

настоящата методика максималната стойност на показателя е 30 точки. 

Точките присъждани, съобразно следните указания: 

Експерт „юрист“, за когото са налице следните базови изисквания – да притежава 

висше образование, специалност „Право“ или еквивалентна, придобита юридическа 

правоспособност, професионален опит от минимум 1 (една) година и участие като 

„експерт юрист“ при предоставянето на минимум 3 услуги с предмет, сходен на предмета 

и обема на обществената поръчка. 

Присъждани точки: 

 Професионален опит от 1 до 2 години и участие като „експерт юрист“ при 

предоставянето на 2 услуги с предмет, сходен на предмета и обема на обществената 

поръчка – 10 точки; 

 Професионален опит от 2 до 3 години и участие като „експерт юрист“ при 

предоставянето на над 2 до 4 услуги с предмет, сходен на предмета и обема на 

обществената поръчка – 20 точки; 

 Професионален опит от над 3 години и участие като „експерт юрист“ при 

предоставянето на над 4 услуги с предмет, сходен на предмета и обема на обществената 

поръчка – 30 точки; 
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Уточнение: За да се получи съответния брой точки, трябва предложеният експерт да 

отговаря на всяко едно от условията, заложени в указанията срещу съответните 

точки.  

Например: участник предложил експерт „Юрист“ лице, притежаващо професионален 

опит от 6 години и участие като „експерт юрист“ при предоставянето на 2 услуги с 

предмет, сходен с предмета и обема на обществената поръчка, ще получи оценка 10 

точки, тъй като не е изпълнено условието за участие в предоставянето на над 4 услуги 

за получаване на повече точки. 

В случай, че е предложен експерт, който не отговаря на заложените базови изисквания, 

участникът се отстранява от участие. 

 

Под услуги с предмет, сходен с предмета и обема на обществената поръчка следва да 

се разбират услуги, свързани с разработване на документации, свързани с 

разработването на документации за възлагане на обществени поръчки. 

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на експертите от предлагания 

от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не 

може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

 

Показателят П3 отразява тежестта на предлаганата цена на съответната оферта. 

Предлаганата цена за разработването на всички необходими документи за провеждането 

на трите обществени поръчки за нуждите на методиката е с максимална стойност 50 

точки и се изчислява по формулата: 

 

o П3 = 
Най−ниската предложена цена между всички участници

цената на оценявания участник
× 𝟓𝟎 

 

Уточнение: При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките 

с точност до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на 

чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.  
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Указания за изготвяне, подаване и разглеждане на документите за участие 

Участниците трябва да проучат и се придържат към всички указания и условия за 

участие, дадени в документацията от Възложителя условия. 

Офертата се изготвя на български език и се представя в един екземпляр на хартиен носител.  

Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на 

варианти на офертата. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, 

не може да представя самостоятелно оферта. 

Офертата се подписва от лицето/лицата, което/ито притежава/т правото да представлява/т 

участника или е надлежно изрично упълномощено от законните представители (представя се 

нотариално заверен препис от  пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на 

лицата, представляващи участника). 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от 

името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да 

съдържа копие от документ (договор или друго), от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка:  

 а) правата и задълженията на участниците в обединението;  

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват 

документите в офертата, които се представят от името на обединението. 

 

Документацията за участие в настоящата процедура включва: 

Оферта – съдържаща данни за участника, данни за лицето, което подава офертата, 

информацията, изисквана от възложителя, информация за използването на 

подизпълнители и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, техническо и ценово 

предложение за изпълнение на поръчката.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава от името на 

представителите на лицата, участващи в обединението. Когато за изпълнение на обществената 

поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, 

видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие.  
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Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена и/или декларирана 

от участника, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Техническо предложение (попълва се приложения образец) - предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, 

съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния 

представител на участника 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора по чл. 39, ал. 3, б. 

„в“ от ППЗОП – съдържа се в техническото предложение. 

в) декларация за валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, б. „г“ от ППЗОП – съдържа се в 

техническото предложение; 

г) списък на екипа, предложен от участника за изпълнение на поръчката с включена в него 

информация за експертите, удостоверяваща: образование, придобит общ и специфичен 

професионален опит и друга информация по преценка на участника, придружен със 

съответните доказателствени документи (диплома за образование, документи удостоверяващи 

общия и специфичния професионален опит, длъжностна характеристика или други документи, 

доказващи участието на експерта в областта на обществените поръчки и разработването на 

документации за възлагането им). 

Ценово предложение (попълва се приложения образец), с което участникът посочва цената за 

изпълнение на поръчката. Посочената цена за изпълнението на обществената поръчка е крайна 

и не подлежи на промяна за целия срок на договора, освен ако промяната не е по-благоприятна 

за възложителя. Предложената от участника цена включва всички разходи, съпътстващи 

изпълнението на поръчката.  

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

ЗОП – приложение към документацията 

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП – 

приложение към документацията. 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 

приложение към документацията. 

Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка в съответствие с 

чл. 101, ал. 11 от ЗОП – приложение към документацията. 

Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим – 

попълва се приложения образец.  



                              
            

 
 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие 
на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива 
и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-
2.004-0001 с бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, 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. 

 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които 

ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от 

стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители – попълва се приложения образец. 

Справка от оборота от услуги, свързани с разработването на документации за обществени 

поръчки. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние  да представи 

поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените 

услуги (изготвя се от участника). 

 

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца от датата, считано от датата, посочена 

като краен срок за получаване на оферти. 

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата  обществена поръчка, ако 

представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако 

представи оферта с нормален срок, но при следващо поискване от възложителя – откаже 

да я удължи. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

Уточнение: Участникът ще бъде отстранен от участие за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не 

отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е 

представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в 

оферта на друг участник е посочен като подизпълнител. 

 

Подаване на офертата 

Оферта – в оригинал, заедно с всички приложени документи към нея и списък с 

представените документи се поставя в запечатана непрозрачна опаковка.  

Подаването на офертата се извършва от участника или упълномощен от него представител – 

лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, 

на адреса на възложителя: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор.  
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Върху опаковката се изписва:  

а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес;  

в) наименованието на обществената поръчка.  

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час на 

получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ.  

Срок за получаване на офертите 

Офертата трябва да бъде получена в Деловодството на ДАМТН до 20.01.2017 г. до 17:30 

часа. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

Възложителят удължава срока за получаване на оферти, най-малко с три дни, ако в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. 

В случай на удължаване на срока за получаване на офертите участниците ще бъдат 

уведомени за датата и часа на отваряне на офертите, чрез публикуване на съобщение на 

профила на купувача. 

Дата и час на отваряне на офертите. 

Отварянето на офертите ще бъде извършено на 23.01.2017 г. от 14:00 часа.  

 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез 

публикуване на съобщение в профила на купувача. 

Отварянето на офертите се извършва  на заседание на комисията, назначена от 

Възложителя в съответствие с чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП). 

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците или техни представители. 

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност 

и представяне на съответното пълномощно. Присъстващите представители вписват 

имената си и се подписват в списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 
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Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения на участниците. 

 

Разяснения по документацията – Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено 

от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до три дни преди 

срока за получаване на офертите. Възложителят предоставя, чрез публикуване в профила 

на купувача, разясненията най-късно на следващия работен ден. 

 

Договор за възлагане на изпълнението на поръчката  

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-

дневен срок от датата на утвърждаване на протокола на комисията за класиране на 

участниците.  

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да: 

а) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП и представи документите по чл. 58 от ЗОП, 

както следва: 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1 т. 1 – свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.  

б) извърши съответна регистрация, да представи документ или да изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка (когато е приложимо). 

в) представи документ за гаранцията за изпълнение, както следва: 

- документ от банката за внесена сума по сметка на възложителя за обезпечаване 

изпълнението на договора; 



                              
            

 
 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие 
на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива 
и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-
2.004-0001 с бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, 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. 

 

- банкова гаранция в оригинал със срок на валидност, съгласно посоченото по-горе в 

документацията 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Договор не се сключва с участник, който: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не е представил необходимите документи, изброени по-горе или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

В случай, че участникът не представи исканите документи или част от тях, възложителят 

сключва договора със следващия класиран участник. 

Офертата на участника става неразделна част от договора. 

 

Изменение, прекратяване на договора за обществена поръчка. 

Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян, в случаите по чл. 116 ЗОП. В 

случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договора е допустимо, при условие, 

че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по 

чл. 20, ал. 4 ЗОП. 

Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в 

договора или чл. 118 от ЗОП случаи.  

Възложителят има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка 

при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП. 

Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие и в предвидените в 

договора случаи. 

 

Комуникация с Възложителя. Лице за контакт 

Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет адрес 

www.damtn.government.bg - раздел „Профил на купувача". На него ще бъдат 

публикувани и разясненията на възложителя по документацията за участие.  

Обменът на информация между Възложителя и участник се извършва в писмен вид, по 

един от следните начини: 

 лично - срещу подпис или чрез завеждане във входящия регистъра в 

http://www.damtn.government.bg/
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деловодството на участника//възложителя; 

 по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника/възложителя / 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. 

 

Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт. 

Лице за контакт – Надежда Кайнакчиева; 0879504376; email: 

Nadezhda.Kanaikchieva@damtn.government.bg 

 

 


