
Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на „Доставка на  
компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална 

научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на 
образованието и науката, с 3 обособени позиции 

Страница 1 от 28 

 

 
 
 
 
ОДОБРЯВАМ: /П/ 
(заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
/ПРОФ.Д-Р ИНЖ.МАРТИН БАНОВ/ 

 
                          

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ЗА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИE  ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т.12 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на 

Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална научна 

програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - 

РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 3 обособени 

позиции” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София, 2020 г. 



Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на „Доставка на  
компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална 

научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на 
образованието и науката, с 3 обособени позиции 

Страница 2 от 28 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

I. ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

II. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

VI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  

РАЗДЕЛ II: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ 

(ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, 

ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 

РАЗДЕЛ III: КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

РАЗДЕЛ IV: ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

РАЗДЕЛ V: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

РАЗДЕЛ VI: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ VII: УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ 

В ПРОЦЕДУРАТА 

 

РАЗДЕЛ VIII: ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ IX: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 



Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на „Доставка на  
компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална 

научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на 
образованието и науката, с 3 обособени позиции 

Страница 3 от 28 

 

 

РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

    Възложител по настоящата процедура – публично състезание по реда на ЗОП за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка, съгласно чл. 5, ал. 2, т.14 от ЗОП е 
Председателя на Селскостопанска академия София. Селскостопанска академия София е 
партньор по проект „Националната научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 
животновъдството в България (ННП РЕПРОБИОТЕХ)”, съгласно партньорско 
споразумение на Тракийски университет, гр. Стара Загора с МОН № Д01- 213 от 
28.11.2018г.  

Интернет адрес на Възложителя: https://www.agriacad.bg 

Е-mail за контакти: ssa@agriacad.bg 

Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публично състезание, с което одобрява обявлението за поръчка 
и документацията за участие в процедурата.  

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 
условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП, както и приложимите национални и 
международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

I. ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА 
ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  

1. Предмет на обществената поръчка: 

„Закупуване и доставка на  компютърна и офис техника за нуждите на 
специализираните поделения на Селскостопанска академия София, за изпълнение на 
проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 
животновъдството в България – РЕПРОБИОТЕХ, на Министерство на образованието и 
науката”  

В предмета на поръчката се включва изпълнението на следните дейности: 
 Доставка до заявителя; 
 монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената техника; 
 обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената техника; 
 гаранционно обслужване на доставената техника и доставка на 

необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок. Гаранционният срок 
на техниката следва да бъде не по-кратък от 2 (две) години, считано от датата на 
подписване на приемо – предавателния  протокол за доставената техника.  

 
Предлаганата техника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Участниците се задължават да извършат транспортно опаковане на техниката по 
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подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до мястото на изпълнение, 
осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената техника следва да бъде в 
оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху опаковката да има 
индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и 
модел. 

2. Обособени позиции. 

Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в 
Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация.  

Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция № 1:  

Доставка на Преносим компютър – тип 1- 3 бр: 

Доставките, предмет на настоящата обособена позиция трябва да отговарят на 
следните минимални технически спецификации: 

  
ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Операционна 
система 

Инсталиран и активиран лиценз на операционна система MS Windows 10 
(64bit) OEM 

Процесор Intel Core или AMD Ryzen технология, или еквивалентен; с минимум 2 ядра, 
с минимална честота не по-малко от 2,1 GHz, с максимална честота не по-
малко от 3,9 GHz, не по-малко от 4 MB Cache 

Видео карта Дискретна видео карта с най-малко 2GB GDDR5 памет 
Памет DDR4, мин. 8192MB 2400MHz 
SSD диск минимум 500 GB SSD 
Дисплей, 
размер, тип 

15.6'' (39.62cm), матов, защитен от отблясъци 

Дисплей, 
резолюция 

1920x1080 

Звук Вградени говорители, вграден микрофон 
Мрежа 10/100/1000Mbps GbE 
Безжична 
мрежа 

802.11ac 1x1 WiFi 

Bluetooth Bluetooth 4.1 
USB порт 3, от които минимум 1хUSB3.0 и 1xUSB Type-C 
HDMI порт HDMI 
Ethernet (RJ-45) 
порт 

RJ-45 

Аудио портове комбиниран аудио жак за слушалки/микрофон 
Уеб камера, MP Уеб камера 
Клавиатура, 
тип 

Гравирана/надписана с English (US) и кирилица по БДС 

Батерия минимум 3-клетъчна 
Захранване Външен адаптер от 220V/50Hz и кабел по БДС с дължина не по-малко от 1,5 

метра, оригинален съответстващ на модела, който да бъде съвместим с 
контакт тип „Шуко“ - CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно 

Тегло Не по тежък от 2,2 кг. 
Гаранция 24 месеца 
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 Обособена позиция № 2: 

Доставка на преносими компютри тип 2 - 2 броя: 

Доставките, предмет на настоящата обособена позиция трябва да отговарят на 
следните минимални технически спецификации: 

 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Операционна система Инсталиран и активиран лиценз на операционна система 
MS Windows 10 (64bit) OEM 

Процесор Intel Core или AMD Ryzen технология, или еквивалентен; с 
минимум 4 ядра, с максимална честота не по-малко от 3,6 
GHz, не по-малко от 4 MB Cache 

Памет DDR4, мин. 8192MB 2400MHz  

Твърд/SSD диск: капацитет, 
тип 

минимум 240 GB SSD 

Дисплей, размер, тип 15.6'' (39.62cm), матов, защитен от отблясъци 

Дисплей, резолюция 1920x1080 

Звук Вградени говорители, вграден микрофон 

Мрежа 10/100/1000Mbps GbE 

Безжична мрежа 802.11ac 1x1 WiFi 

Bluetooth Bluetooth 4.1 

USB порт 3, от които минимум 1хUSB3.0 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове комбиниран аудио жак за слушалки/микрофон 

Уеб камера Уеб камера 

Клавиатура, тип Гравирана/надписана с English (US) и кирилица по БДС 

Батерия мин 3-клетъчна 

Захранване Външен адаптер от 220V/50Hz и кабел по БДС с дължина 
не по-малко от 1,5 метра, оригинален съответстващ на 
модела, който да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“ - 
CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно 

Тегло Не по тежък от 1,9 кг. 

Гаранция 24 месеца 
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 Обособена позиция № 3: 

Доставка на таблет - 1 брой: 

Доставките, предмет на настоящата обособена позиция трябва да отговарят на 
следните минимални технически спецификации: 

 

ПАРАМЕТЪР      МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер iPadOS 13.4 

Размер на дисплея, инч 11" (27.94 cm) 

Резолюция 2388х1668 

Процесор      A12Z Bionic 

Брой ядра на процесора     Octa Core 

Дисково пространство, 
GB 

512GB 

Камера, предна      7 MP 

Камера, задна      12+10 MP 

Безжична мрежа      Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); 

USB  USB-C 

Bluetooth Bluetooth 5.0 

Батерия Built-in rechargeable lithium-polymer battery 

Гаранция  12 месеца 

 

            ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

За всички обособени позиции: 

1. Цялото оборудване да е ново и неупотребявано и да е в актуалната 
производствена листа на производителя. 

2. Оборудването да бъде окомплектовано, съгласно действащите в България 
стандарти. 

3. Участникът да притежава договор или друг оторизиращ документ, издаден 
от производителя или негов официален представител за Р. България, че е оторизиран да 
извършва търговска и сервизна дейност на територията на страната. Конкретизираните в 
Раздел I, т.2 (по-горе)  технически характеристики по съответните обособени позиции, 
следва да се разглеждат като минимални задължителни изисквания.  

4. Изпълнителят трябва да представи при предаването на доставката всички 
необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката документи, 
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сертификати, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други, когато е 
приложимо. 

5. Предложеното от участника оборудване трябва да е от производител, 
сертифициран по система за управление на качеството ISO 9001:20хх или еквивалент за 
съответното оборудване. 

6. Приемането на доставката ще се осъществява от представители на 
структурните звена на Възложителя – Селскостопанска академия с подписването на 
Приемно - предавателен протокол (Изпълнител и Възложител). 

7. В случай на спиране на производството на предлаганата компютърна 
техника по време на провеждане на процедурата или при изпълнение на договора, поради 
внедряване на нови технологии, следва да се предложи доставка на компютърна техника 
със същите или по-добри характеристики. 

8. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата да се  
предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас. 

Срок за изпълнение на поръчката.  

Срокът за извършване на доставка, въвеждане в експлоатация и за обучение на 
специалисти на Възложителя за работа с техниката е до 30 (тридесет) дни, считано от 
датата на подаване на заявката от съответното структурно звено, след сключване на 
договора за изпълнение. Доставката се удостоверява с подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол. В протокола се определя и датата, на която следва да 
започне монтажът и инсталацията на техниката. 

Срокът относно гаранционното обслужване е съгласно сроковете, посочени в 
техническите предложения на съответните изпълнители (но не може да бъде по-кратък 
от 24 месеца) и започва да тече от датата, следваща датата на подписване на двустранния 
протокол. 

- Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг 
от 1 (един) работен ден, считано от датата на подаване на заявката (по телефон, факс или 
електронна поща); 

- Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може 
да бъде по-дълъг от 3 (три) календарни дни, считано от датата на получаването от 
изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. Когато 
отстраняването на проблема (ремонта) изисква повече от 3 (три) дни, да се предостави 
еквивалентно оборудване (или такова с по-високи параметри)  за временна замяна. 

- Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг 
от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на 
писмено уведомление на възложителя. 

  - За срока на гаранционната поддръжка, при възникване на извън гаранционен инцидент, 
изпълнителят трябва да организира за своя сметка оглед на състоянието на техниката и 
диагностика, издаването на констативен протокол от оторизиран сервиз за причините 
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довели до инцидента, възможностите за отстраняването, както и да направи предложение 
на цена за ремонта.     

 

УТОЧНЕНИЕ! 

За всички обособени позиции: 

За всеки посочен стандарт в настоящата документация, да се чете или еквивалент. 

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на 
съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на 
обявление на обществената поръчка или еквивалент. 

Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, 
документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за 
извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от 
законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“.   

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 
участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 
марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или 
еквивалент“. 

 

II. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ПОРЪЧКАТА 

На основание чл. 17, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, 
когато са налице основанията, предвидени в закона.  

Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗОП и чл. 20, ал. 2, т. 2 от 
ЗОП, Селскостопанска академия възлага настоящата обществена поръчка, чрез публично 
състезание, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

Провеждането на предвидения в ЗОП ред за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, а именно Публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на 
възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на 
финансовите средства. 

С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за 
Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения 
вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения 
интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при 
провеждането й. 

 

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  



Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на „Доставка на  
компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална 

научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на 
образованието и науката, с 3 обособени позиции 

Страница 9 от 28 

 

Обща стойност – 6 940.00 (шестхиляди деветстотин и четиресет) лв. без включен 
ДДС от които: 

Обособена позиция 1 – 3 240 (трихиляди двеста и четиресет) лв. без включен ДДС. 

Обособена позиция 2 – 1 600 (хиляда и шестотин) лв. без включен ДДС.  

Обособена позиция 3 – 2 100 (две хиляди и сто) лв. без включен ДДС.  

 

При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират 
единични цени, съобразени с предвидените за съответната обособена позиция количества, 
както и обща цена на предложеното оборудване, като последната не следва да надвишава  
прогнозната стойност на обособената позиция. 

Участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност  по 
съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие! 

 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Цената на договора по съответната обособена позиция се заплаща от 
Възложителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на представяне на 
надлежно оформена фактура и подписан двустранно приемо-предавателен протокол за 
извършената доставка, с който се удостоверява, че работата е приета без забележки. 

2. Фактурата за извършената доставка трябва да съдържа подробна информация за 
доставката – наименование, сериен номер, брой, единична стойност, обща стойност. Ако 
горепосочената информация за доставката не се съдържа във фактурата, към нея се 
прилага опис, съдържащ подробна информация за извършената доставка. Всички фактури 
за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за 
счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Разходооправдателните документи 
трябва да са издадени на името на бенефициента и да съдържат необходимите реквизити, 
съгласно националното законодателство.  

3. В случай, че представена фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, 
този срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. 

 

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не 
повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подаване на заявката от 
съответното структурно звено, след сключване на договора за изпълнение. 

 

VI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Мястото на изпълнение на поръчката: 
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Място на извършване на доставките, инсталирането и тестването по обособени 
позиции №№ 1 и 3 е: 

- Административната сграда на Институт по животновъдни науки - Костинброд, пк 
2232 гр. Костинброд, спирка Почивка;  

- Административната сграда на Земеделски институт Стара Загора. 

Място на извършване на доставките, инсталирането и тестването по обособени 
позиции № 2 е: 

- Административната сграда на Земеделски институт – Шумен;  

- Административната сграда на Институт по планинско животновъдство и 
земеделие – Троян. 

 

6. Срок на валидност на офертите: 6 месеца, считано от крайния срок за получаване 
на офертите. 

 

VII. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции.  

На основание чл. 46, ал. 4 от ЗОП, Възложителят посочва в обявлението, с което се 
оповестява откриването на процедурата, че участниците имат право да подават 
самостоятелни оферти за всяка обособена позиция. 

Възложителят ще сключи отделни договори за всяка от обособените позиции. 

Не се допускат варианти в офертите. 

 

РАЗДЕЛ II:  

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, 

ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 
I. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и 

доказателства:  
Възложителят не поставя изисквания относно годност на участниците. 

 

II. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 
Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото 

състояние на участниците. 
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III. Минимални изисквания към техническите и професионални способности: 

За всички обособени позиции: 

1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет 
идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на 
подаване на офертата, а именно: да са изпълнили минимум 1 (една) дейност от този вид 
през посочения период. 

Забележка: Под „сходни“ дейности с предмета на настоящата поръчка следва да се 
разбира: доставка на компютърна и периферна техника. 

 

- Документ, с който се доказва:  

При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: 
Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител:  

- Списък на дейностите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
дейност. 

*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. 

2. Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти: ISO 
9001:20хх или еквивалент, с обхват: изграждане на информационни и комуникационни 
системи и/или продажба на компютърна техника или търговия/продажба на продукти на 
информационните технологии (ИТ) и мрежови продукти или еквивалент. 

- Документ, с който се доказва:  

- При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: 
Критерии за подбор от ЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган 
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация 
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят 
приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,  
когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги 
получи в съответните срокове по независещи от него причини. 
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Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо 
лице, всеки един от членовете на обединението трябва да притежава стандарт ISO 
9001:20хх или еквивалентен по т. 2. Изискването се отнася за участника/участниците, 
които ще извършват доставките по обособената позиция. 

Подизпълнителите, които ще изпълняват доставка, трябва да притежават 
сертификат ISO 9001:20хх или еквивалентен по т. 2. 

*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. 

 

УТОЧНЕНИЕ! 

За всички обособени позиции: 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 
посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела 
от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, 
в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 
трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети 
лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в 
офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на 
обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват дейностите по съответната ОП.  

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

Участниците могат да се позоват 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, 
при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

Всеки участник има право да представи само една оферта за участие. 
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Участник, който не отговаря на изискванията посочени в обявлението и 
документацията за участие ще бъде отстранен. 

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

Съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на §1, т. 13 и 
14 от ЗППЦК: 

- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

- лицата, които съвместно контролират трето лице; 

- 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: 

- 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 

- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на юридическо лице. 

 

 

РАЗДЕЛ III:  

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“,  

ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” 

 

Преди да пристъпи към класиране на ценовите предложения на участниците, 
комисията проверява дали техническите предложения са представени в 
съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и 
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. 

1. Класиране на офертите. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за съответната 
обособена позиция 

2. Ред за класиране при наличие на две или повече оферти с предложена най-ниска цена. 
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В случай, че най-ниската цена е предложена в две или повече оферти, комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

 

 

РАЗДЕЛ IV:  

ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

За всички обособени позиции: 

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 
обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 
обстоятелства:  

1.1 Някое от лицата, които го представляват, както и членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му, е осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм; 

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора; 

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 
кодекс; 

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс 

1.2. Някое от лицата, които го представляват, както и членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му, е осъден с влязла в сила присъда за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;  

1.3. Има задължения за данъци и задължителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 
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към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган. 

Основанието не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е до 1 % (едно на сто) от сумата на годишния общ оборот 
за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.  

1.4.  Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

1.5. Установено е, че участникът: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. Установено е с влязло в сила наказателно постановление, принудителна 
административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда  или съдебно решение, нарушение 
на:  

а) изискванията за сключване, форма и начало на изпълнение на трудовите 
договори, съгласно чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 от КТ; 

б) забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение, съгласно чл. 
118 от КТ; 

в) задължението на работодателя за начисление и плащане на трудово 
възнаграждение, съгласно чл. 128 от КТ; 

г) задължението на работодателя за изплащане на обезщетение, съгласно чл. 228, 
ал. 3 от КТ; 

д) гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение, съгласно чл. 245 от 
КТ; 

е) специалната закрила на непълнолетните, предвидена  в чл. 301 – 305 от КТ или 

ж) аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която e установен; 

1.7. За някое от лицата, които го представляват или членовете на управителни и 
надзорни органи е налице конфликт на интереси,  с възложителя, 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, или имат 
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да 
се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането 
на обществената поръчка, който не може да бъде отстранен. 

1.8.  Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в 
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юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско 
дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

В случаите когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен 
или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията 
по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят и за това лице. 

2. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в 
обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 
обстоятелства: 

а) обявен е в несъстоятелност; или 

б) е в производство по несъстоятелност; или 

в) е в процедура по ликвидация; или 

г) е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон; 

д) преустановил дейността си; или 

е) е чуждестранно лице и се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура (от б. „а“-„д“), съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

ж) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, което 
е установено с акт на компетентен орган; 

з) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с 
изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 
стойността или обема на договора; 

и) някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни и надзорни 
органи, както и физическите лица по пълномощие, които представляват участника или 
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган е опитал да: 

- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 
заблуждаваща информация, или  

- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
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Възложителят отстранява от процедурата участник за когото са налице 
основанията по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55 
ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез 
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с 
предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се 
съответните раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване. Липсата на 
обстоятелствата по т. 1.8. се попълва в ЕЕДОП в част III Основания за изключване, 
раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка“. 

При подаване на офертата, липсата на гореизброените обстоятелства се 
удостоверяват от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата, 
чрез представяне на отделен ЕЕДОП. 

3. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от 
участие: 

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

- предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 
№ 10 към чл. 115 ЗОП; 

в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или 
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

г) участници, които са свързани лица. 

д) участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, 
включително за форма, начин и срок. 

4. При подаване на офертата, участникът посочва липсата на обстоятелствата 
по т. 1 и т. 2 в ЕЕДОП, а избраният за изпълнител доказва липсата на основания за 
отстраняване, както следва: 

4.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост (предоставя 
се от компетентния орган на Възложителя по служебен път);  

4.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3: 

– удостоверение от органите по приходите (предоставя се от компетентния орган 
на Възложителя по служебен път) 

– удостоверение от общината по седалището на възложителя (предоставя се от 
компетентния орган на Възложителя по служебен път) 
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– удостоверение от общината по седалището на участника; 

4.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от 
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; 

4.4. декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7; 

4.5. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – възложителят извършва справка 
служебно в Търговски регистър. 

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 
съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която участникът е установен. 

 

УТОЧНЕНИЕ!  

1. 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:  

1.1. 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; 

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. 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; 

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 
Кодекса на труда. 

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 участие в поръчката. 

 

РАЗДЕЛ V:   

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български 
или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 
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друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, 
съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и 
задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки 
член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност. 

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 
настоящата обществена поръчка. 

5. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 
подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 
при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 
изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът 
следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 

6. Подизпълнители 

6.1.  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

6.2. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

6.3. Разплащанията по 6.2. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

6.4. Към искането по т. 6.3. изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

6.5. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.3., когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

6.6. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 
поръчката.  
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6.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

6.8. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

6.9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 
основанията за отстраняване в процедурата; 2. Новият подизпълнител отговаря на 
критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по 
отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 
изпълнените до момента дейности 

6.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6.9. 
заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в 
тридневен срок от тяхното сключване. 

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 

8. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да 
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

9. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  

10. Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици и чл. 69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 



Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на „Доставка на  
компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална 

научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на 
образованието и науката, с 3 обособени позиции 

Страница 21 от 28 

 

 

 

II. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

За всички обособени позиции: 

1. До 5 (пет) дни преди изтичане срока за подаване на оферта всеки участник може 
да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на адреса 
посочен в обявлението. 

2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 3 
(три) дневен срок от постъпване на въпросите. Разясненията се публикуват в профила на 
купувача без да се посочва кой е отправил искането. 

 

 

РАЗДЕЛ VI: 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 
1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на 

чл. 101 от ЗОП, на адреса на Възложителя: гр. София, ул. „Суходолска“ № 30, в срока 
посочен в обявлението. 

1.1. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или 
упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на нотариално 
заверен документ за упълномощаване за изпълнението на такива функции. 

1.2. Всички документи, съдържащи се в частите на офертата, да са подписани от 
лицето, представляващо участника. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф „Вярно с 
оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат (при наличие на 
такъв). В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен 
печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в 
обединението. 

1.3. Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена 
съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като 
общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени 
чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, 
изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени 
в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става невалидна. 

2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от 
участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от 
възложителя, която се надписва по следния начин: 
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СЕЛСКСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 
гр. София, ул. „Суходолска” № 30 

 
ОФЕРТА 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание 
с предмет:        

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на „Доставка на  компютърна и офис техника за нуждите на 

поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална 
научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България - 

РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 3 обособени позиции 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ___ 

(посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, за която се подава 
оферта) 

_________________________________________________ 
име на участника 

_________________________________________________ 
участници в обединението (когато е приложимо) 

_________________________________________________ 
 пълен адрес за кореспонденция 

_________________________________________________ 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 
3. Съдържанието на опаковката включва заявление и оферта.  
Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат 

заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на заверяващото го лице. 
3.1. Заявлението съдържа: 
3.1.1. Опис на представените документи – по образец Приложение № 1; 
3.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП, в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за 
всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в 
изпълнението на поръчката.  

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава 
от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

Указания за попълване на ЕЕДОП: 
- В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват 

данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация; 

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни 
критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в 
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декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от 
защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В 
случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор). 

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 
капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, 
представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 
позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване 
от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е 
попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 
40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана 
съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV 
„Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване. 

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 
един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от 
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са 
налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) 
попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 
оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се 
представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по 
чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана 
съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“. 

УТОЧНЕНИЕ! 
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Когато документи, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от 
лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 
относно обхвата на представителната му власт. 

Указания за представяне на ЕЕДОП: 
ВАЖНО!!! В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 
считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската 
комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той 
трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 
пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Към 
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настоящата документация са приложени два формата на еЕЕДОП – PDF (подходящ 
за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка). 

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена 
поръчка, чрез осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е 
достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 
услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-
web.  

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 
1) Изтеглете предоставения от Възложителя „espd-response” файл и го съхранете на 

компютъра си. Изтеглянето се осъществява в следните стъпки: десен бутон върху файла – 
Save target as…… - запаметявате; 

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български 
език; 

3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте 
отговор „Икономически оператор“; 

4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ; 
5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ 

и изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml; 
6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и 

натиснете бутона „Напред“; 
7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на 

всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се 
преглежда попълненият файл; 

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и 
съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, 
ако е необходимо; 

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 
ППЗОП. Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който 
ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. 

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва 
да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за 
обществената поръчка и обявлението за поръчка,  

3.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо; 

3.1.4. При участник – обединение – документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, а 
именно: Копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация 
във връзка с настоящата обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
3.2. Офертата съдържа: 

 Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;  
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б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата 
документация и изискванията на Възложителя, изготвено по образец – Приложение № 
3.1., 3.2. и 3.3. – в зависимост от обособената позиция, при съблюдаване на 
изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за 
изпълнение на поръчката и методиката за оценка на предложенията, представено в 
оригинал. 

 

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на 
минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не 
кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и 
няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране. 

 Всеки документ, приложен към техническото предложението трябва да бъде 
подписан и подпечатан, като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е 
подписало.  

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения 
и/или същите не са надлежно подписани и подпечатани на указаните места, ще бъде 
отстранен от участие в поръчката. 

 

3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката: 
За всички обособени позиции: 
Представя се попълнено по образец Приложение № 4, приложено в отделен 

запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, като пликът е надписан с името на участника и Обособената позиция, за 
която се подава оферта.  

Цените следва да бъдат посочени в лева, закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. При несъответствие между цената, изписана с цифри и тази, 
изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с думи. 

 Участник, който е посочил ценови параметри или елементи от тях извън плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

РАЗДЕЛ VII:  УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ 
В ПРОЦЕДУРАТА 

1.  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника 
или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Суходолска“ 
№30. 

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в 
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, 
включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, 
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телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и 
обособената позиция, за която подава оферта. 

3. Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, както 
и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 
който съдържа ценовото предложение на участника, като комплектуването на 
документите трябва да бъде съобразено в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.  

4. Документите се представят на български език или в превод, в оригинал или 
заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия 
участника. 

5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана, недобре запечатана или скъсана опаковка. 

6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 
Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като 
не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени 
в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 
комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от 
предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

РАЗДЕЛ IX.  

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор за обществена поръчка. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата 
и начин за сключване на договора. 

2.1. Процедура 

2.1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 
изпълнител: 

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал.2 
от ЗОП; 

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 
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в) извърши съответна регистрация, представи документ или 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. 

2.1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 
място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП; 

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

2.1.3. В случаите по ал. 2.1.2. възложителят може да измени влязлото в сила 
решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи 
втория класиран участник за изпълнител. 

2.1.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 
участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 
по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

2.1.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор 
се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т.7 от ЗОП и са 
наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

2.1.6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

 

2.2. Подизпълнители 

2.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2.2.2. Разплащанията по т. 2.2.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено 
от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

2.2.3. Към искането по т. 2.2.2. изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.2.1., когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

2.2.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
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2.2.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. 
„б“. 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 
от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.  

2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 
електронни средства до документацията за обществената поръчка. 

3. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани 
единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и 
предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/. 

4. За всеки посочен стандарт в настоящата документация, да се чете или 
еквивалент. 

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на 
съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на 
обявление на обществената поръчка или еквивалент. 

Навсякъде в документацията за обществена поръчка и приложенията към нея, 
където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна 
дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира 
„аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният 
участник е установен“.   

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 
участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 
марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или 
еквивалент“. 


