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РАЗДЕЛ ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на оферти за участие 

в процедурата, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е 

съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

За нерегламентираните в настоящите Указания за участие в процедурата за възлагане 

на обществената поръчка („Указанията“) условия по провеждането на процедурата, се 

прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му.  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез открита процедура на основание член 18, ал. 1, т. 1 във връзка с член 20, ал. 9 от Закона 

за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията 

за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите 

национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е процедура основана на 

принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност 

и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, 

отговарящи на изискванията на Възложителя.  

Откритата процедура е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да 

подадат оферта. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез открита процедура, с което одобрява обявлението и 

документацията за участие. За оповестяване откриването на процедурата Възложителят e 

публикувал обявление за обществена поръчка, което съдържа информацията по приложение 

№ 4 от Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 г.), нерезделна част от 

настоящата документация. 

Съгласно чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП, при възлагане на обществени 

поръчки публичните възложители, какъвто е настоящият възложител, могат да избират 

свободно открита процедура, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, 

валидни за избрания от тях ред. Предвид прогнозната стойност на настоящата обществена 

поръчка, както и прогнозните стойности на обществените поръчки със сходен предмет, 

които са били известни на Възложителя към момента на възникване на необходимостта от 

настоящата обществена поръчка и/или които Възложителят е възложил или ще възложи, то 

е вероятно да бъде надвишен прагът по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. Предвид горното Възложителят 

е взел решение да възложи предмета на обществената поръчка чрез открита процедура. Чрез 

възлагането на настоящата обществена поръчка с открита процедура се гарантира в 

максимална степен публичност и прозрачност при възлагането на предмета на поръчката, 
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както и гарантиране в максимален брой участници, които да участват в процедурата. При 

провеждането на откритата процедура ще бъдат прилагани принципите на Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение 

на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно 

признаване и принципите на ЗОП: 

1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

2. свободна конкуренция; 

3. пропорционалност; 

4. публичност и прозрачност. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на Институт по 

роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия на науките. 

За целите на настоящото възлагане, Възложителят е с административен адрес: гр. София 

1113, ул. „Академик Георги Бончев“ бл. 2, ет.4,  

Основен адрес на възложителя: http://ir.bas.bg/index.html 

Адрес на профила на купувача: http://ir.bas.bg/profile/profile.html 

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

Видът на поръчката е открита процедура по чл.18, ал. 1, т. 1 от ЗОП - за възлагане 

изпълнението на доставка. 

3. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) е доставка. 

Предметът на обществената поръчка е доставка на оборудване и носи 

наименованието: „Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по 

проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и 

телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия““. 

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка и изискванията към всяка конкретна доставка са подробно 

индивидуализирани в Техническата спецификация на изискванията на Възложителя. 

 

4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Настоящата процедура не е разделена на обособени позиции.  

Предметът на поръчката обхваща доставка на еднотипно специализирано оборудване, което 

е обективно да се достави от един изпълнител. Изпълнението касае един краен резултат. 

Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността 
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от забавяне на изпълнението. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на 

закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се 

приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно. 

5. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Мястото за изпълнение на поръчката е седалището на Възложителя. 

 

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът за изпълнение на доставката е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на 

получаване на Уведомително писмо, изпратено от Възложителя, за започване изпълнението 

на доставката, като има възможност същият да бъде удължен в случай на забава, дължаща 

се на трета страна, включително, но не само административни, митнически органи и др., 

като започва да тече от датата на получаване на уведомително писмо от избрания 

изпълнител за започване изпънението на доставката и приключва с доставката, монтажа и 

тестването на оборудването и подписване на Приемо-предавателни протоколи без 

забележки. В случай на забележки от страна на Възложителя, срокът за изпълнение 

приключва към датата на подписване на последващ Приемо-предавателене протокол за 

приемане на изпълнието без забележки. 

 

8. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции за 

разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на процедурата. 

Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на 

участниците и разглеждане и оценка на офертите, назначена съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП 

са за сметка на Възложителя. 

9. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

Общата прогнозна стойност на поръчката e 1 124 999,90 лева без ДДС или 

1 349 999,88 лева с ДДС. 
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Оферти на участници, които надхвърлят определения финансов ресурс, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените 

условия на Възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническите 

спецификации. 

10. ФИНАНСИРАНЕ 

Настоящата обществена поръчка е финансирана по проект „Създаване на център за 

компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и 

минималноинвазивна хирургия“, финансиран по оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и националния бюджет. 

11. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Плащанията за дейностите в обхвата на възлаганата поръчка ще се извършват под 

формата на авансово и окончателно плащания, и в съответствие с ценовото предложение на 

участника, както следва: 

1. Авансово плащане – в размер на 50% от стойността на възлаганата работа, в срок от 20 

(двадесет) дни от възлагането изпълнението от страна на Възложителя и представяне на 

фактура от страна на Изпълнителя; и 

2. Окончателно плащане – в размер на 50% от стойността на договора в срок от 20 

(двадесет) дни от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ монтажа, 

инсталирането, тестването и въвеждането в експлоатация на оборудването и представяне на 

фактура от страна на Изпълнителя.  

12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 

датата посочена за дата за получаване на офертите. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да 

удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на 

възложителя и в определения в нея срок. 

 

13. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.  
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На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП избраният критерий за оценка на офертите е 

„НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. 

14. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички 

документи, на следния Интернет адрес: http://ir.bas.bg/profile/profile.html от датата на 

публикуване на обявлението в РОП. 

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

 

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

 

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е 

определена в размер на 1% от стойността на договора. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция; 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка 

на трето лице - гарант. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства. 

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

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за обществена поръчка. 

Гаранцията във формата на парична сума може да се внесе по банков път по сметка 

на Възложителя, както следва: 

IBAN: ……………………. 

BIC: ………………………… 

Банка: ………………………… 

При избор от изпълнителя на банкова гаранция като форма на гаранцията за добро 

изпълнение, същата следва да се представи в оригинал, издаден от българска или 

чуждестранна банка със срок на валидност – 30 /тридесет/ дни по–дълъг от срока за 

изпълнение на договора.  
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При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в 

банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за които се 

представя гаранцията. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за изпълнител на поръчката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за обществена поръчка.  

В съответствие с чл. 111, ал. 3 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на 

поръчката следва да представи гаранция, която обезпечава авансово предоставените 

средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане 

или усвояване на аванса. 

Гаранцията за аванс съответства по размер на авансовото плащане, което ще получи 

изпълнителят. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

  

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.  

  

1.1.Общи изисквания 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата обществена 

поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон, или от лица, 

специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва посредствомдокумент 

за упълномощаване. 

Офертите се изготвят на български език.  

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

допълни или да оттегли офертата си. 

1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

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

друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
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4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една 

и съща процедура. 

 По отношение на участници обединения:  

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, Възложителят изисква от участника – обединение, което 

не е юридическо лице, да 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: 

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. 

  Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от 

които да е видно, че: 

  - е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка;  

- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора. 

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под 

която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Ако Обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото 

не е юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената 

поръчка, трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по 

вписванията, да открие банкова сметка на Обединението и да води самостоятелно 

счетоводство. Плащанията по Договора за обществена поръчка ще се извършват по банкова 

сметка на Обединението. 

В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, 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. 
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Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти 

и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В 

този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово 

състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 

търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

 

1.2.Лично състояние на участниците 

В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое 

от следните обстоятелства:  

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 

353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

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; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

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

8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
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кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

9. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

11. 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; 

12. е опитал да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 

Забележка: 

 Основанията по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 по-горе се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е 

вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато горните основания 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 по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице 

или за някои от лицата. В последната хипотеза (при подаване на повече от един еЕЕДОП), 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан 

от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

 Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е 

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое 

от тях (чл. 57, ал. 2 от ЗОП). 
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При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП) – информацията се посочва в съответните раздели на Част ІІІ 

„Основание за изключване“, както следва: 

 За обстоятелствата по т. 1 и 2 (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) в част III, раздел „А“, 

участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления: 

а. участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

б. корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

в. измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

г. терористични  престъпления  или престъпления,  които  са  свързани  с  

терористични дейности – по чл. 108а от НК; 

д. изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК 

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

е. детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от 

НК. 

В част III, раздел „Г“, участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а – 260 от НК. 

В част III, раздел „В“, поле 1, участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 363е от НК.   

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 

1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

 За обстоятелствата по т. 3(чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „Б" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 4 (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 5 (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 6 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 7 (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 8 (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 9 (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" 

от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 10 (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел 

„В" от еЕЕДОП; 
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 За обстоятелствата по т. 11 (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел 

„В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 12 (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел 

„В" от еЕЕДОП. 

Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

 

Специфични основания за отстраняване 

1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото 

са приложими хипотезите на 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, освен ако не е приложима 

разпоредбата на чл. 4 от същия закон. 

2.  На основание чл.59 от ЗПКОНПИ, участниците следва да не се намират в 

някоя от ситуациите, за което следва да се декларира, че участникът/негов представите не е 

в някоя от следните хипотези:  

1)  Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да се разпорежда с 

държавно или общинско имущество, да разходва бюджетни средства, включително 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или 

лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него 

лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или 

притежават дялове или акции. Това условие се прилага и по отношение на свързани със 

заемащия висшата публична длъжност лица, които са еднолични търговци.  

2) Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да извършва дейностите по 

т.1.2.2.1. и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или 

кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, 

съдружник или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането 

или назначаването му, или докато заема длъжността. 

 Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите, следва да декларират в 

еЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, както и някое от условията по чл.59 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. За удостоверяване на това 

обстоятелство участникът декларира в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, раздел 
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Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка.  

* Тези обстоятелства се считат за декларирани с посочване от учстника в еЕЕДОП, в 

посочения раздел, че не се прилагат национални основания за изключване. 

 

1.3.Мерки за надеждност 

Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или 

участникът може да докаже, че: 

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

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

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

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

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

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

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

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Участниците са длъжни да предоставят доказателства за предприетите мерки, които 

гарантират неговата надеждност, с подаване на офертата за участие в настоящата 

процедура!!! 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от обстоятелствата по т. 1 - 12 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

 

2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, респективно участникът не следва да представя никакви 

доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

 

2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 

61 ал. 1 от ЗОП. 
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Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката не по малко от 1 500 000,00 (един милион и петстотин) лева, през последните 3 

(три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или 

участникът е създаден или е започнал дейността си.  

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да се 

разбира оборот от „Доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“. 

Документи, с които се доказва съответствие с поставеното/ите изискване/ия: 

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и 

икономически възможности, участникът попълва информация в Част IV: Критерии за 

подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП.  

 При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва да може да представи 

доказателства по чл. 62, ал. 1 т. 3 и т. 4, а именно годишните финансови отчети или техни 

съставни части, когато публикуването им се изисква, и справка за общия оборот и за оборота 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП когато по 

основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя 

документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на 

всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

 

3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности по 

чл. 63 ал. 1 от ЗОП. 

3.1.) През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с 

предмета на обществената поръчка.  

За доставка със сходен предмет възложителят ще приема изпълнение на „Доставка 

на специализирано оборудване в областта на телемедицината“. 

Документи, с които се доказва съответствие с поставеното/ите изискване/ия: 

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за технически и 

професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности от еЕЕДОП.  

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва да може да представи 

доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2, а именно списък на доставките, които са идентични или 

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

получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. 

 Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят няма да приеме представено 

доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, 

което има интерес, който може да води до облага по смисъла на ЗПКОНПИ. 
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3.2.1.) Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството 

по стандарта ISO: 9001:2015 “Разработване и внедряване на облачни комуникационни 

решения, инфраструктури и софтуер; Разработване, управление и търговия в областта на 

телемедицината“ или еквивалент. 

3.2.2.) Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството 

по стандарта ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалент с обхват обхват „Инсталиране, 

конфигуриране, диагностика, техническо обслужване и поддръжка на инфраструктурни 

системи и/или оборудване и/или хардуер и софтуер и/или ИТ и комуникационните 

технологии“ или еквивалент. 

 Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са 

акредитирани 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 по 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 

признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 

членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да 

го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи 

доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за 

управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, 

Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ 

от еЕЕДОП – приложен образец към документацията, с посочване датата на валидност на 

сертификата, издателят му и обхватът на действие. 

 За доказване на съответствието с минималното изискване по т. 3.2. Възложителят 

може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 

от ЗОП във вр. с чл. 64, ал. 5 от ЗОП декларираните в еЕЕДОП сертификати или 

еквивалентен документ. 

 Забележка: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, 

представя следните документи: 

Копие, заверено „Вярно с оригинала” с подпис и печат от участника, на валиден 

сертификат за управление на качеството БДС EN ISO или еквивалент. 

 

 Използване на капацитета на трети лица: 
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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 и професионални способности. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

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

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

лица задължения. 

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

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет, поради промяна в 

обстоятелства преди склюване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

Подизпълнители 

 Участниците посочват 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. 

 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. 

 Възложителят ще изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия 

поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.. 

Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник. Независимо от 

възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора 

за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана 

изпълнението на доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за 

изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както 
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и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 

съответно от договора за подизпълнение. 

 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. Разплащанията 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. Към искането по ал. 

8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или 

част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането 

за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при 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 по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по ал. 14, в срок до три дни от неговото сключване.  

 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. 

 

3. Техническа спецификация  

Техническата спецификация за за доставяното оборудване и представена в отделен 

файл, неразделна част от настоящата документация. 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Срокът за изпълнение на доставката е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на 

получаване на Уведомително писмо, изпратено от Възложителя, за започване изпълнението 

на доставката, като има възможност същият да бъде удължен в случай на забава, дължаща 

се на трета страна, включително, но не само административни, митнически органи и др., 

като започва да тече от датата на получаване на уведомително писмо от избрания 

изпълнител за започване изпънението на доставката и приключва с доставката, монтажа и 

тестването на оборудването и подписване на Приемо-предавателни протоколи без 

забележки. В случай на забележки от страна на Възложителя, срокът за изпълнение 
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приключва към датата на подписване на последващ Приемо-предавателене протокол за 

приемане на изпълнието без забележки. 

Доставеното оборудване следва да отговаря на нормативните изисквания по БДС и 

EN или еквивалентни.  

Доставеното оборудване следва да е ново, безопасно, удобно за работа, 

функционално, без явни и скрити дефекти. 

Оборудването, предмет на поръчката, следва да се достави в подходяща транспортна 

опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при 

транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Всички разходи за транспорт, товаро-

разтоварни работи и други, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за 

сметка на Изпълнителя.  

Ако при доставка на оборудването се открият неточности в количествата и/или 

видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. В случай, че след 

приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат 

забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който 

ги отстранява за своя сметка в срок до 5 (пет) календарни дни от дата на писменото му 

уведомяване. 

 

Гаранционна поддръжка 

1. Срок на гаранционна поддръжка – Избраният изпълнител следва да осигури 

инсталиране и конфигуриране на оборудването, както и минимум 48 месеца гаранционно 

обслужване, в това число диагностика, техническо обслужване и поддръжка на 

оборудването, съгласно стандарт ISO/IEC 20000-1:2011. Срокът за гаранционна поддръжка 

започва да тече от деня на подписването на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

доставката, монтажа и тестването на оборудването без забележки. 

Забележка: Представянето на оферта, съдържаща в Предложението за изпълнение на 

поръчката или друг документ на участника, гаранционен срок, който е по-малък от 

определения от Възложителя, а така също и оферирането на различни гаранционни срокове 

за един вид оборудване са основание за отстраняване на участник, поради представяне на 

оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя. 

2. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на 

гаранционния срок – 30 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на 

Изпълнителя.  

3. Условия на гаранционна поддръжка – През гаранционния срок Изпълнителят е 

длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване. Гаранционното 

обслужване се осъществява на място или в сервиз на Изпълнителя или ползван от него. При 
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приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури 

подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е 

необходимо и приложимо. 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Изисквания към съдържанието на документите: 

 

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

обявените от възложителя условия. 

Офертите се изготвят на български език. В случай, че документите се представят на 

език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 

лицето, упълномощено от кандидата да го представлява. 

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис 

и печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала“. 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива 

от възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Документите, съдържащи се в офертатасе подписват само от законните 

представители на участника, съгласно съдебната /търговската/ му регистрация или от 

изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно.  

Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата на 

подаване на офертата, освен ако възложителят не посочил друг срок.  

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис 

и печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала“. 

Офертата се представя на български език 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 . Върху опаковката участникът посочва: 
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 наименованието научастника, включително участниците в обединението, когато 

еприложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката, дадено от възложителя. 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 

 

1. Заявление за участие, включващо: 

1.1. Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1 

1.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя – Образец 

№ 1. Когато кандидатът или 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. 

Важно!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.), в офертите, подадени 

след 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (Образец № 1). В тази 

връзка еЕЕДОП следва 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. 

1.2.1. Указания за попълване на еЕЕДОП 

1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него 

се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, са длъжни да предоставят информация. 

2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1). 

3) Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се 

в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, 

http://www.eufunds.bg/


 
 
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и 
телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия", финансиран от Европейския съюз чрез 

ОП НОИР 2014-2020 г. 
Управляващ орган- Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж“. 

www.eufunds.bg22 

 

  

когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 

електронно еЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се 

представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до 

документа. 

4) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

4.1) лицата, които представляват участника; 

4.2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

4.3) 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. 

5) Лицата по т. 4.1) и 4.2) са, както следва: 

5.1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

5.2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

5.3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147. 

ал. 1 от Търговския закон; 

5.4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 

1 от Търговския закон; 

5.5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 

от Търговския закон; 

5.6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

5.7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

5.8) в случаите по т. 5.1) - 5.7) - и прокуристите, когато има такива; 

5.9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

6) В случаите т. 5.8), когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България. 

7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 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 
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личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, 

ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В 

случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един еЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан 

от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

9) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

10) В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

11) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 

55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП 

или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на 

заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 

чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

ВАЖНО!!! Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б.“а“ от ПЗР на ЗОП в сила от 

01.04.2018 г. еЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. АОП е разработила 

Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 год. с цел да предостави насоки относно 

изпълнение на изискването за подаване на еЕЕДОП в електронен вид в преходния период 

от 01.04.2018 год. до въвеждането в експлоатация на Централизирана автоматизирана 

система „Електронни обществени поръчки“. Съгласно дадените от Агенцията по 

обществени поръчки указания Възложителите, следва да укажат на заинтересованите лица 

възможните начини за подаване на ЕЕЕДОП в електронен вид. 

За нуждите на настоящата обществена поръчка Възложителят е създал образец на ЕЕЕДОП 

чрез използване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез 

информационната система за еЕЕДОП. 

Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги/Електронни услуги на Европейската комисия и директно на адрес, който е използван 

от Възложителя на настоящата поръчка, както следва: https://ec.europa.eu/tools/espd    

http://www.eufunds.bg/
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Системата запази файла с наименование (espd-request)  към документацията за участие във 

два формата:  

-PDF-подходящ за преглед и 

- XML -подходящ за компютърна обработка, които ви предоставяме. 

Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на „Профил на купувача“ на 

Възложителя. 

Участникът в процедурата зарежда в системата получения XML файл, попълва 

необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което еЕЕДОП следва да се подпише 

с електронен подпис от съответните лица. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се 

съхранява локално на компютъра на потребителя. 

Представените от участниците файлове: espd-response.xml могат да бъдат прегледани 

от възложителя с използване на функцията за преглед в системата. 

За улеснение на възложителя участникът следва да преименува файлове: espd-

response.xml на „EEDOP_наименование на участника“. Наименованието на участника е 

наименованието на лицето по чл.10 от ЗОП, вписано върху опаковката му, която е постъпила 

при Възложителя. 

Друга полезна функционалност на системата е възможността възложителите и 

стопанските субекти повторно да използват информацията от еЕЕДОП, предоставян в 

предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие, че той е в 

XML формат. За целта се прилага съответната функционалност (използване на 

съществуващ еЕЕДОП/ обединяване на два еЕЕДОП) и се следват посочените стъпки 

(фиг. 3 и 4). 

 

 

Фиг.3  

Вие сте? © 

® Възлагащ орган  

© Възложител 

© Икономически оператор  

 

Фиг.4 

Вие сте? © 

Възлагащ орган ©  

Възложител ©  

Икономически оператор © 

http://www.eufunds.bg/
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Искате да: 

Създадете нов еЕЕДОП © 

Използвате съществуващ еЕЕДОП © 

Прегледате еЕЕДОП © 

Качите документ 

Качете искане за еЕЕДОП или отговор 

— еЕЕДОП Browse. 

 

Искате да: 

Заредите файл еЕЕДОП ©  

Обедините два еЕЕДОП ©  

Въведете отговор © 

Качите документи 

Качете искане за еЕЕДОП от възлагащия 

орган Browse.. 

Качете предишен Ваш отговор — еЕЕДОП 

Browse... 

 

 

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 

намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242  

Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП възложителите могат да предоставят на 
заинтересованите лица и формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка, 
при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства. 

За нуждите на настоящата поръчка е даден еЕЕДОП-образец 2 на „word“ формат, за 
попълването на който са дадени допълнителни указания към образеца. 

Предоставяне на еЕЕДОП от участника: 

Участниците предоставят на Възложителя еЕЕДОП в електронен вид във формат: PDF или 

задължително в двата формата PDF и XML, който формат на документа не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

Документът във формат PDF задължително трябва да бъде цифрово подписан и приложен 

на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Документът във формат XML може да не е цифрово подписан, но задължително трябва да 

бъде приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата.  

Ако участникът попълни еЕЕДОП във „word“ формат, то той задължително го 

трансформира в PDF. Така създаденият документ задължително трябва да бъде цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата.  

http://www.eufunds.bg/
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Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно еЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден 

с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет 

адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите, 

като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на документите - 

образец 1. 

Важно! В случаите когато еЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

Забележка: При представяне на еЕЕДОП от трети лица, от подизпълнители, от обединения, 

от участници в обединения се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне 

на ЕЕЕДОП той трябва да бъде на електронен носител, съгласно указанията описани по-

горе. 

12) Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се 

в него информация все още е актуална. 

13) Когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите 

за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. 

14) Участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация, относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 

длъжностите, които заемат. 

15) Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

16) 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. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 
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тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията описана в 

предходното изречение. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил 

използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална.  

ВАЖНО: Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко 

време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

ВАЖНО: 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, както следва: 

1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

1.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, 

в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата 

включени в обединението.  

Документът следва да съдържа следната информация: 

-  правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

2. Оферта, която включва. 

2.1. Техническото предложение, съдържащо: 

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

законният представител на участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Образец №2 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 

3 

г) Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д“ от ППЗОП - Образец № 5 
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Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са 

НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 

http://nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.az.government.bg, 

http://www.gli.government.bg 

 

2.2. Изисквания към Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.  

а) Срок за изпълнение на доставката. Участникът оферира своя срок за изпълнение 

на доставката, монтажа и тестването на оборудването, както и обучението на персонала на 

Възложителя. Срокът трябва да съответства на графиците по т. 2 и на другите изисквания, 

съдържащи се в настоящата документация. Оферираният от участника срок за изпълнение 

на доставката не трябва да по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца. 

Срокът за изпълнение на доставката предмет на обществената поръчка е съгласно 

техническото предложение на участника. Срокът за изпълнение на доставките започва да 

тече от датата на получаване от Изпълнителя на Уведомително писмо за начало на 

изпълнение на доставката и изтича на датата на приемане на доставката с приемно-

предавателен протокол.  

б) Гаранционен срок на доставеното имущество.  

Оферираният от участника гараnционен срок на доставеното не трябва да бъде по-

кратък 48 /четиридесет и осем/ месеца.  

Ако оферираният гаранционен срок е по-кратък или по-дълъг от посочените по-горе, 

участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

в) Технически спецификации на доставяното оборудване. Те задължително трябва да 

съдържат всички основни характеристики на предвиденото за доставка оборудване. 

Техническите спецификации на оборудването трябва напълно да отговарят техническите 

спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка, гаранционния срок 

и срока за изпълнение, дадени от участника. 

2.3 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който 

се поставя „Ценовото предложение” на участника, попълнено по Образец № 6. 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената; 

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с ценовото предложение, ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 
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  4. Запечатване 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва като минимум следната информация: 

 

 

Наименование на Участника: ……………. 

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо) 

Адрес за кореспонденция: ………………… 

Телефон, Факс, ел.адрес: …………………. 

 

О Ф Е Р Т А 

За участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: 

„Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект 

„Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и 

телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“” 

 

 

До Институт по роботика при БАН 

гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2 

 

 

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в Институт по роботика при 

БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2, в срока, определен за подаване, 

посочен в обявлението. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението 

за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за 

негова сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително 

и при не класиране. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа и в 

деловодството на Институт по роботика при БАН, адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. 

Бончев“, бл. 2, в срока. Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени 

при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в 

противен случай те не се разглеждат. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и 

в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от възложителя. 
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Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

са представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 

и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

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. Офертите на 

лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които 

не са включени в списъка. 

 

3. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. 

 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка и описателните документи до 10 дни 

преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок. 

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането. 

В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

 

Изменение на условията 

Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата и в документацията за обществената поръчка. 

Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите в 10 

-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

Възложителят може да направи промените по ал. 1 еднократно в 14-дневен срок от 

публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, 

чрез публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, 

с което то се одобряв. 

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти при условията на чл.100 

ал.7 и следв. от ЗОП. 
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С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

 

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Разглеждане на офертите: 

1. Публично отваряне на офертите 

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията 

започва работа след получаване на протокол с описани подател на офертата, номер, дата и 

час на получаване и причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

Комисията разглежда офертите в сградата на Институт по роботика при БАН, адрес: 

гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2 на посочените в обявлението дата и час. 

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване.  

Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност 

и представяне на съответните пълномощни. 

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 

протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача.  

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и участниците, 

по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация.  

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие.Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице 

не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. 
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Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият еЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.  

 На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения 

за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 Техническо предложение: 

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на 

Участниците, които: 

а) не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата 

спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение.  

б) съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават 

качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:  

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;  

- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на 

дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;  

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би 

било невъзможно постигането на крайния резултат;  

в) Технически спецификации на доставяното оборудване. Те задължително трябва да 

съдържат всички основни характеристики на предвиденото за доставка оборудване. 

Техническите спецификации на оборудването трябва напълно да отговарят техническите 

спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка, гаранционния срок 

и срока за изпълнение, дадени от участника. 

Важно!!! Техническата спецификация на оборудването се изготвя под формата на 

таблица или текст и трябва да съдържа посочената по-горе информация. В техническата 

спецификация на оборудването не се сочат марки и модели на конкретни материали, а 

само технически характеристики. Участниците могат да представят декларации за 

съответствие, сертификати и други подобни документи. 

г) Работна програма: следва да се опише подробно последователността и 

взаимообвързаността на предвидените дейности в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне 

на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейностите по 

изпълнението на доставката, тестванията, пробите, монтажа, обучението на персонала за 

експлоатация и поддръжка, приемане на доставката от Възложителя, както и всички други 

дейности, необходими за постигане целите на договора и очакваните резултати. Програмата 

следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на 

поръчката. 
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Програмата, описана от участниците, следва да е съобразена с предмета на 

поръчката. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация 

на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

предмета на поръчката. 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

 

Ценово предложение. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 

на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря 

ценовите предложения и ги оповестява. 

 

2. Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат: 

Освен на основанията по чл. 54 и 55 от Закона за обществените поръчки, 

възложителят отстранява от процедурата: 

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване 

на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; 

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б) 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; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП 

4. Участници, които са свързани лица; 

5. Участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията 

за представяне, включително за форма, начин и срок. Участниците са длъжни да уведомят 

писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 

101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в настоящата документация основание по 

чл.55, ал.1 от ЗОП. 

В случаите, при които се констатира редовност на всички представени документи от 

участниците в процедурата и след проверка редовността на подадените оферти, 

председателят на комисията обявява съответствието им с предварително обявените от 
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възложителя условия и се произнася по допускане на кандидатите. Комисията отбелязва 

това обстоятелство в протокола и продължава по същество работата си по разглеждане на 

представените ценови оферти. 

 

3.Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т.1-5, на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения 

в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 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 от ЗОП. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже 

в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. 

4. Класиране на офертите: 
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Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия.  

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител ,когато критерия за 

възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти . 

5. Основания за прекратяване на процедурата: 

 Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не 

се е явил нито един участник за преговори; 

2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 

3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

 Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 

2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 

3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя; 

4. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 отЗОП, или 

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

 

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да 

открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако 
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решението за прекратяване е влязло в сила. Възложителят може да отмени влязлото в сила 

решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, 

когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110 ал. 1, т. 4, 6 и 8 

или ал. 2, т. 4 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР. 

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола, възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

54, ал. 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на 

недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

2. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА 

ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата 

и начина за сключване на договора. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни 

задължението си по чл. 112, ал.1 от ЗОП като представи актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: 

а) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите 

на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.  

б) документи, доказващи изпълнение на дейности с предмет, идентичен или 

сходен с този на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата - под формата на удостоверения, издадени от получателя на услугата и/или списък 

с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените 
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дейности и/или друг аналогичен документ (вкл. приемо-предавателен или установителен 

протокол за пълно изпълнение и приемане на работата по възложена доставка); 

 в) Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в 

обявлението за обществена поръчка и настоящата документация. 

г) Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че 

обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят 

еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

2.2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 2.1., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 

орган в съответната държава 

2.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

2.3.1. откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и 

неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е 

пообективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно; 

2.3.2. не изпълни някое от условията по т. 2.1., или 

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

2.4. В случаите по т. 2.3. Възложителят прекратява процедурата или изменя 

влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение 

определя втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител. 

2.5. 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. 

 2.6. Неразделна част от договора е техническата спецификация и приложенията към 

нея.  

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство. 
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3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, участник или 

техни представители и: 

а) органите и служителите на Възложителя, свързани с провеждането на 

процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие, ако е приложимо. 

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в 

срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя. 

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за 

промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност 

за неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид и на български език.  

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участници се 

извършва с електронни средства за комуникация.  

Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация 

се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от 

тях и електронни средства. 

 

4. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

4.1. Срокове  

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие 

или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в 

http://www.eufunds.bg/


 
 
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и 
телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия", финансиран от Европейския съюз чрез 

ОП НОИР 2014-2020 г. 
Управляващ орган- Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж“. 

www.eufunds.bg39 

 

  

документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

4.2.Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност 

пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат и действия или 

бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в 

процедурата. 

 4.3.Подаване на жалби 

3.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя, чието решение се обжалва. 

3.2. Производството по обжалване решенията на Възложителя, негови действия и 

бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП. 

 4.4.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес: http://www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

София1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331; 

Интернет адрес:http://www3.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44 
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РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. 

1. Опис на документите, съдържащит се в офертата на участника – Образец № 1 

2. еЕЕДОП – съгласно генерирана електронна форма; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 3; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 5; 

7. Ценово предложение – Образец № 6; 

8. Проект на договор за обществена поръчка – Образец № 7 
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