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ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за 

накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска академия” 

 

І. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, настройка и 

поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за 

нуждите на Селскостопанска академия”. Изискванията към оборудването са описани в 

Техническата спецификация. 

2. Прогнозната стойност на поръчката, която се явява и максимално 

допустима е 69000 (шестдесет и девет хиляди) лева без ДДС или 82800,00 (осемдесет и две 

хиляди  и осемстотин) лева с ДДС. 

3. Срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката: 

- Срок за доставка, монтаж и настройка - не по-дълъг от 30 календарни дни от 

превеждане на авансовото плащане по договора; 

- Срок за гаранционна поддръжка – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, от 

датата на подписване на приемо-предавателен протокол. 

- Срок за реакция при повреда в срока на гаранционната поддръжка: не по-дълъг от 2 

(два) дни, считано от датата на уведомяване от възложителя. 

4. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 4 (четири) месеца, считано от 

крайния срок за подаване на офертите. 

5. Код съгласно Общия терминологичен речник на обществените поръчки 

(CPV): 38430000 

6. Място на изпълнение на поръчката: гр.София, бул. Драган Цанков №8, ет.4 в 

лабораторията на Агробиоинститут /АБИ/ – София.  

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. В поръчката може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя, както и за което 

отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 
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2. Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически 

лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е 

налице за член на обединението. 

3. Не може да участва в поръчката за възлагане на обществена поръчка 

чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, 

e налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

4. Участник в поръчката, за когото са налице основания за отстраняване, има право 

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

съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

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

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- че 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. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 

57, ал. 3 от ЗОП. 

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

друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта. 

6. В поръчката за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

6.1. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице трябва да 

се представи копие от документ от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределението на отговорността между членовете на обединението, като 

бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

6.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението 

отговарят солидарно. 
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7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 

поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. „Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 

дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

9. На основание чл. 3, т. 8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат 

пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

10. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

11. Не се допускат варианти на офертата. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

1. Количество - един брой автоматизирана работна станция.  
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2. Предназначение – автоматизирана работна станция за накапване на реакционни 

смеси. 

3. Минимални технически изисквания към закупуваната техника. 

Критерии Изисквания 

Пипетираща глава Софтуерно контролирана, скорост 20–150 µl/s; 

Динамичен контрол на нивото на течността, с цел 

ограничаване на нежелания пренос на течности. 

Прецизност CV < 6%, при обеми от 1 µl до 2 µl;  

CV < 1%, при обеми над 2 µl 

Обем на връхчета 1–200 µl или по-широк 

Кондуктивни типчета с филтър Подходящи за детекция на нивото на течността 

Детекция на нивото на 

течността 

Съвместно с кондуктивни типчета, да може да 

детектира ниво 10 µl в PCR епруветки 

Отпадък Изхвърляне на типчетата извън машината 

UV лампа Наличие на UV лампа за стерилизация 

HEPA филтър Осигуряване на чист въздух под позитивно налягане 

в затворената камера 

Размери Не повече от 65 х 65 х 65 см. Без кабелите 

Тегло Не повече от 50 кг. 

Работна площ Минимум 6 позиции за адаптери и стативи с типчета;  

Отделен блок на мастър микс;  

Отделен блок за теагенти;  

Възможност за конфигуриране на функцията на всяко 

място по избор на потребителя. 

Окомплектовка (консумативи) Минимална окомплектовка:  

20 статива по 96 типчета;  

25 градуирани епруветки по 5 мл.; 

100 PCR епруветки по 0.2 мл.; 

5 кутии за изхвърляне на типчета 

Окомплектовка (аксесоари) Минимална окомплектовка:  

2 адаптера за 96 ямови плаки;  

1 адаптер за 1.5 мл. епруветки;  

1 реагентен блок;  
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2 мастър микс блока;  

4 държача за връхчета;  

Комуникации Минимум RS-232 и USB 

Защита Спиране на работа при отваряне на капака с 

възможност за продължаване след затваряне 

Минимален набор от 

програмируеми приложения  

Възможност за накапване на повече от един PCR 

сетъп в един рън. 

Скорост Възможност за накапване на 96 PCR реакции в 

рамките на 30 минути 

 

Комплектацията да включва:  

Минимална окомплектовка:  

20 статива по 96 типчета;  

25 градуирани епруветки по 5 мл.; 

100 PCR епруветки по 0.2 мл.; 

5 кутии за изхвърляне на типчета 

 

6.  Изисквания за срок на годност и жизнен цикъл 

7.Предлаганото оборудване трябва да бъде от производители, сертифицирани по      

стандарта за качество ISO 9001:2015 или еквивалентен в обхвата на предмета на поръчката. 

Участникът трябва да декларира, че предлаганото оборудване е ново, 

неупотребявано, нерециклирано и е в производствената листа на производителя към 

момента на подаване на предложението. Доставяното оборудване трябва да бъде в 

оригинални фабрични опаковки. 

Окомплектовката на оборудването трябва да включва всички аксесоари, необходими 

за правилната му работа като захранващи кабели, кабели за връзка, адаптери, захранващи 

адаптери и др. 

Всички разходи: за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, 

мита и т.н., са за сметка на Изпълнителя. 

8. Изисквания към изпълнението. 

a. Опаковане, транспортиране, временно складиране 

Опаковката на доставяното оборудване трябва да отговаря на действащите 

нормативни актове, стандарти и технически изисквания на производителя и да осигурява 
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запазването на оборудването по време на транспорта. Транспортът да се извърши от 

изпълнителя до гр.София, бул. Драган Цанков №8, ет.4.  

 

b. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация 

Входящият контрол включва проверка на съответното оборудване и съпровождащата го 

документация  с изискванията на настоящото задание. За окончателното приемане на 

оборудването трябва да бъдат проведени успешни функционални изпитания,  доказващи 

параметрите , гарантирани от производителя. 

c.  Условия за монтаж 

- автоматизираната работна станция  трябва да се монтира на следния адрес: 

гр.София, бул. Драган Цанков №8, ет.4 в лабораторията на Агробиоинститут /АБИ/ – 

София. 

 

д.  След приключване на монтажа  се  извършват  функционални  изпитания на 

автоматизираната работна станция  и се изготвят протоколи за извършените дейности. 

Изпълнителят изготвя и предава инструкция за експлоатация на автоматизираната 

работна станция. 

8. Обучение на персонала за работа с автоматизираната работна станция - 

Еднократно обучение на една група от до пет служители на възложителя за работа с 

автоматизираната работна станция. 

 

9. Гаранции, гаранционно обслужване и след гаранционно обслужване 

• Гаранция минимум 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на приемо-

предавателен протокол, който се подписва след обучението на персонала за работа с 

оборудването. 

• Срок за реакция при повреда – до 2 (два) дни от датата на уведомяването.  

• Изисквания към гаранционната поддръжка, като участникът трябва да 

осигури гаранционно обслужване на място или в оторизиран сервиз.  

11.Изисквания към участниците: 

 а. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството - ISO 

9001:2015 или еквивалентен, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация”, от друг национален орган за акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
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организация за акредитация за съответната област сертификати и от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. Притежаваният сертификат да покрива дейности в областта на търговията с 

лабораторно оборудване. 

 б.   Участниците да имат внедрена система за управление на качеството – ISO 

9001:2015 или еквивалент на производителя на оборудването за въведена Система за 

управление на качеството за производство на апаратура – копие, придружено с официален 

превод на български език, ако е на чужд език. Притежаваният сертификат да покрива 

дейности в областта на производството на лабораторно оборудване. 

в.   Участниците да са производители на оборудването, или упълномощен от него 

представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на 

РБългария . 

12.Приемане на изпълнените работи 

Предаването и приемането на автоматизираната работна станция се извършва с 

двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на 

възложителя и на изпълнителя, след извършени фукционални проби и проведено обучение. 

 

IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

 

1. Прогнозната стойност на поръчката е 69000 (шестдесет и девет  хиляди) лева 

без ДДС или 82800,00 (осемдесет и две хиляди и осемстотин) лева с ДДС. Посочената 

прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс от Възложителя. 

Участник, предложил по-висока цена за изпълнение на поръчката от обявената по-

горе, ще бъде отстранен от участие. 

2. Участникът следва да предложи цени за изпълнение на поръчката, като попълни и 

подаде ценово предложение по образец. 

3. Цените следва да бъдат посочени в български лева, със закръгляне до втория знак 

след десетичната запетая, без включен ДДС и с включен ДДС. 

           4. Възложителят заплаща стойността на доставката по банков път по сметка на 

изпълнителя, като редът и условията за плащане на възнаграждението на Изпълнителя са 

определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка. 

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА  
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          С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната 

тежест при оценка на офертите на участниците. 

         1. Ред на оценка на офертите: 

1.1. Разглеждане на офертите 

        1.1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

проверка за съответствието и комплектността на документите, представени от участниците. 

         1.1.2. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява Участник който: 

  - не е представил, някои от посочените документи в обявлението или документацията 

за участие; 

  - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя; 

 - има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП и/или е в съдружие 

с друг Участник. 

 2. Комплексна оценка на офертите. 

2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки 

един от показателите.  

    2.2. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за 

комплексна оценка се подписва от Председателя и членовете на комисията и е приложение 

към протокола. 

2.3. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

   4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

•••• икономически най – изгодна оферта. 

         5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА  И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ  

    Възлагането на настоящата обществена поръчка се извършва по Методика за 

определяне на комплексна оценка на офертите.  

    Възложителят ще прилага Методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя.  

     Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, подадена за 

участие в обществена поръчка с предмет  „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на  

автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на 

Селскостопанска академия” е следната: 

         Комплексната оценка на офертата представлява сбор от оценките по отделните 

показатели и се определя по формулата: 

КО = Ц + ГС+СД+ДПЕ, където 

КО е комплексна оценка, 
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Ц е оценката в точки по показател «Цена», 

ГС е оценката в точки по показател «Гаранционен срок» 

СД е оценката в точки по показател «Срок на доставка» 

ДПЕ е оценката в точки по показател «Допълнително предложени елементи или 

технически и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания» 

Относителната тежест на показател «Цена» е 50 % 

Относителната тежест на показател «Гаранционен срок» е 15 % 

Относителната тежест на показател «Срок на доставка» е 15 % 

Относителната тежест на показател «Допълнително предложени елементи или 

технически и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания» е 20%. 

 

Оценката в точки по показател  „Цена” се определя по формулата: 

                   Цmin 

Ц  = 50 х ––––––––, където 

                   Цi 

Цmin е най-ниската цена в лева, предложена от участник, допуснат до оценка, а 

Цi е предложената цена в лева от конкретния участник, чието предложение се 

оценява. 

Най-високата оценка по този показател е 50 точки и се дава на участника, предложил 

горепосочените компоненти, така че сборът им да формира най-малко число.  

 

Оценката в точки по показател „Гаранционен срок” се определя по формулата: 

                      ГСi 

ГС = 15 х ––––––––––, където 

                      ГСmax 

ГСi e предложения гаранционен срок в месеци от конкретния участник, чието 

предложение се оценява. 

ГСmax е най-дългия гаранционен срок в месеци, предложен от участник, допуснат до 

оценка. 

Най-високата оценка по този показател е 15 точки и се дава на участника, предложил 

най-дълъг гаранционен срок. 

 

Оценката в точки по показател „Срок на доставка“ 

 

               СДmin 
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СД = 15 х ––––––––––, където 

СДi 

СДi e предложения срок на доставка в дни от конкретния участник, чието 

предложение се оценява. 

СДmin е най-късия срок на доставка в дни, предложен от участник, допуснат до 

оценка. 

Най-високата оценка по този показател е 15 точки и се дава на участник, предложил 

най-късия срок на доставка. 

 

Оценката в точки по показател „Допълнително предложени елементи или 

технически и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания” е 

сбор от получени точки за наличие на следните елементи или технически и функционални 

параметри: 

• Неограничен лиценз, безплатни обновявания чрез сваляне от страницата на 

производителя – 4 точки;  

Възможност за накапване на повече от един PCR сетъп в един рън – 8 точки; 

• Възможност за виртуално стартиране на накапване с цел симулация на 

протокола без реагенти - 4 точки;  

• Възможност за генериране на подробни отчети преди и след всеки рън - 1 

точки; 

• Автоматично пресмятане на необходимите обеми реактиви;  

Наличие на допълнителен софтуер с готови протоколи за работа с набори от 

реагенти на производителя - 2 точки;  

• Възможност за конфигуриране на функцията на всяко място по избор на 

потребителя – 1  точки. 

 

Липсата на съответния елемент на Допълнително предложени елементи или технически 

и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания не носи точки на 

участника. 

Най-високата оценка по този показател е 20 точки и се дава на участника, предложил 

наличие на всички посочени Допълнително предложени елементи или технически и 

функционални параметри. 

Максималната комплексна оценка на оферта е 100 точки. 
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При изчисляване на конкретните оценки по формулите стойностите се закръглят с 

точност до третата цифра след десетичната запетая. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място, а 

останалите в низходящ ред. 

На основание чл.70, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече 

оферти са равни, когато е избран критерият по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и 

се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

            Избор на изпълнител 

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител. 

VI. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

чл. 60 от ЗОП. 

Възложителят няма изисквания за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност на участниците 

2. Изисквания за икономическо и финансово състояние. 

Възложителят няма изисквания за икономическото и финансовото състояние на 

участниците. 

3. Изисквания и доказателства за технически и професионални способности 

към участниците. 

3.1. В последните три години считано от датата на подаване на оферта участникът 

трябва да е изпълнил поне една дейност/доставка с предмет и обем идентичен или сходен с 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

 За еднакви или сходни доставки и услуги ще се приемат изпълнени услуги/проекти 

за доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на лабораторно оборудване, свързано с 

извършването на генетични анализи. 

Доказва се със списък по образец на доставките и услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. 

  3.2.  Копие от валиден сертификат за система за управление на качеството - ISO 

9001:2015 или еквивалентен, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация”, от друг национален орган за акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 



12 

 

организация за акредитация за съответната област сертификати и от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. Притежаваният сертификат да покрива дейности в областта на търговията с 

лабораторно оборудване. 

 3.3.  Копие от валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството – ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на 

оборудването за въведена Система за управление на качеството за производство на 

апаратура – копие, придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език. 

Притежаваният сертификат да покрива дейности в областта на производството на 

лабораторно оборудване. 

3.4. Оторизационно писмо на Участника от производителя на оборудването, или от 

упълномощен от него представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно 

обслужване на територията на РБългария – копие на оригинала, придружено с превод на 

български език. 

3.5. Сертификати, удостоверяващи съответствие на апаратурата или оборудването с 

изискванията на европейските стандарти за произход и качество – СЕ марка;  

3.6. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на 

производителя на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на 

доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга 

фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от 

производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и 

писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за 

гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. 

Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от 

производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за 

транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника.  

3.7. Каталог на производителя на предлаганото оборудване, от който да са видни 

характеристиките на оборудването и техническите параметри – оригинал, придружен с 

превод на български език. 

3.8. Документ, удостоверяващ, че техниката е неупотребявана и е в актуалната 

производствена листа на производителя към крайния срок за подаване на оферти; 

 

Изисквания за минимално ниво: 

           1.В последните три години считано от датата на подаване на оферта участникът 

следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентичен или сходен с 
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предмета на настоящата обществена поръчка. За еднакви или сходни доставки и услуги ще 

се приемат изпълнени услуги/проекти за доставка, инсталиране и гаранционно обслужване 

на лабораторно оборудване, свързано с извършването на генетични анализи. 

 

 *При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

*При участие на подизпълнители, същите 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. 

*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва 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 

процедурата. 

*Участници, които нямат всички изискуеми сертификати и документи не се 

допускат до по-нататъшно разглеждане на предложенията. 

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и определен 

за изпълнител участник. 

2. При подписване на договора на обществената поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, както и 

декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, освен 

когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на 

някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на 

възложителя. 

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя представи 

заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 
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еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено.  

Възложителят може да предложи сключване на договор с участника, класиран на 

второ място, когато класираният на първо място участник:  

- откаже да сключи договор; 

- не представи някой от документите за удостоверяване липса на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. 

 

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ 

1. Участниците следва да представят оферти до 26.02.2019г. в 16,30 часа. Всяка 

оферта се представя в запечатан/а непрозрачен/ плик/опаковка, от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до Селскостопанска академия, гр.София, 

район „Красна поляна”, ул. „Суходолска” №30. 

2. Върху плика/опаковката всеки участник записва: 

2.1. наименованието на участника; 

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес; 

2.3. наименованието на поръчката. 

3. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща разходите са 

за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на 

офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника. 

4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока, определени в т. 1. 

5. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува на профила 

на купувача: https://www.agriacad.bg/index.php# писмени разяснения по условията на 

обществената поръчка. 

6. Пликът/опаковката с офертата следва да съдържа следното: 

6.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника; 

6.2. Представяне на участника - по образец; 
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* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 

2 се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

6.3. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, 

което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за 

обединение, от който следва да е видно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите по поръчката и представляващия го, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан 

от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /когато е приложимо/; 

6.4. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника 

в настоящата обществена поръчка - в случай, че е приложимо; 

6.5. Заявление за участие – по образец; 

6.6. Техническо предложение – по образец; 

6.7. Ценово предложение – по образец; 

6.8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – по образец; 

6.9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – по образец; 

6.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът 

предвижда подизпълнител – по образец /когато е приложимо/; 

6.11. Декларация по чл. 101 ал.11 от ЗОП - по образец; 

6.12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици– по образец; 

     6.13. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари – по образец; 

6.14. Списък на предоставяните, през последните три години, считано от 

крайния срок за подаване на оферти доставки идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка заедно с доказателства за извършените доставки – по образец; 

       6.15. Копие от валиден сертификат за система за управление на качеството - ISO 

9001:2015 или еквивалентен, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация”, от друг национален орган за акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация за съответната област сертификати и от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. Притежаваният сертификат да покрива дейности в областта на търговията с 

лабораторно оборудване. 
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  6.16.   Копие от валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството – ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на 

оборудването за въведена Система за управление на качеството за производство на 

апаратура – копие, придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език. 

Притежаваният сертификат да покрива дейности в областта на производството на 

лабораторно оборудване. 

6.17. Оторизационно писмо на Участника от производителя на оборудването, или от 

упълномощен от него представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно 

обслужване на територията на РБългария – копие на оригинала, придружено с превод на 

български език. 

6.18. Сертификати, удостоверяващи съответствие на апаратурата или оборудването с 

изискванията на европейските стандарти за произход и качество – СЕ марка;  

6.19. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на 

производителя на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на 

доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга 

фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от 

производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и 

писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за 

гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. 

Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от 

производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за 

транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника.  

6.20. Каталог на производителя на предлаганото оборудване, от който да са видни 

характеристиките на оборудването и техническите параметри – оригинал, придружен с 

превод на български език. 

6.21. Документ, удостоверяващ, че техниката е неупотребявана и е в актуалната 

производствена листа на производителя към крайния срок за подаване на оферти; 

7. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага в оригинал пълномощното от 

управляващия участника. 

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от възложителя, свързани с обществената поръчка. 

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в обществената поръчка, води до отстраняване на този участник. 
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9. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящaта 

информация и да бъдат оформени по приложените към нея образци. 

10. Офертата се представя на хартиен носител. 

11. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата 

са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български 

език.  

12. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с 

оригинала“ и подписа на лицето/та, представляващо/и участника. 

13. При приемането на офертата върху плика/опаковката се отбелязват поредния 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ. 

14. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане 

на крайния срок за получаване или представени в незапечатан/а, прозрачен/а плик/опаковка 

или скъсан/а плик/опаковка. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

15. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП 

на 28.02.2019г. в 10,00 часа, в сградата на Селскостопанска академия, ул.”Суходолска” 

№30, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и него могат да присъстват 

участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. 

IX. ОБРАЗЦИ: 

1. Представяне на участника;  

2. Заявление за участие; 

3. Техническо предложение; 

4. Ценово предложение; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда 

подизпълнител; 

8. Декларация за защита на личните данни; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

 10. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
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11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП; 

12. Списък на предоставяните, през последните три години, считано от крайния срок 

за подаване на оферти доставки идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка; 

13. Проект на договор. 

 


