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РАЗДЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложител. 

Възложител на настоящата обществена поръчка, в качеството на публичен възложител 

по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Генералният 

директор на Българското национално радио. 

2. Прогнозна стойност на обществената поръчка. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 100 586.00 (един милион сто хиляди 

петстотин осемдесет и шест лева) без включен ДДС. 

Обществената поръчка се финансира със средства на Възложителя. 

Не се счита за забавено плащането по договора за възлагане на обществената 

поръчка, което възложителят е наредил в сроковете, уговорени в договора за 

обществената поръчка, дори сумата да е постъпила по сметката на изпълнителя след 

падежа, когато вината е на обслужващата банка. 

Посочените по-горе стойности не могат да бъдат надвишавани. Участници, които 

предложат ценово предложение, с което се надвишава стойността ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

Плащане на възнаграждението на изпълнителя не се извършва, в случай че за последния 

е получена информация от НАП или Агенция „Митници” за наличието на публични 

задължения, съгласно Решение на МС № 593/20.07.2016 г. В този случай плащането се 

извършва съгласно указанията на органите на митническата администрация. 

Цената, посочена в договора за възлагане на обществената поръчка е окончателна и не 

подлежи на актуализация за срока на договора. 

Всички цени, предложени от изпълнителя, следва да бъдат посочени в български лева по 

курса на Българската народна банка в деня на предоставяне на отговора. 

Когато, съгласно представената от изпълнителя оферта, в изпълнението на поръчката 

участват и подизпълнители, изпълнителят сключва договор/договори за подизпълнение. 

Възложителят извършва окончателно плащане към изпълнителя, след като бъдат 

представени писмени доказателства, че последният е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда 

на описан в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 

6.). 

3. Вид, наименование и предмет на поръчката: 

3.1. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез „открита процедура” на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 19, ал. 

1, чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки. 

3.2. Наименование на обществената поръчка: Доставка на софтуерни продукти 

на Майкрософт, осигуряване на услуги по внедряване и поддръжка на нови 

технологии за нуждите на БНР, за период от три години“. 

4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: 



 

 

4.1. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчката е 3 

(три) години от датата на сключване на договора. 

4.2. Срокът за доставка на софтуерните лицензи, описани в техническата 

спецификация, е съобразно техническото предложение на участника, избран за 

изпълнител. 

4.2. Настоящата обществена поръчка е с място на изпълнение БНР София, ЕИК 

000672343 - бул. „Драган Цанков " № 4  

4.3. Кодът на обществената поръчка, съобразно кодовете на номенклатурите в 

Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., относно Общия терминологичен речник, 

свързан с обществените поръчки (CPV), е: 48218000 - Софтуерни пакети за управление 

на лицензи. 

5. Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

5.1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва оценка на икономически най-изгодната оферта въз 

основа на определения критерий – „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

5.2. В случай, че предлаганите цени на две или повече оферти са равни, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

участниците, предложили равни цени, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. Условията на 

жребия и датата на неговото провеждане се публикуват предварително на Профила на 

купувача.  



 

 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ  

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Софтуерни лицензи. 

За нуждите в Българска Национално Радио, е необходимо да бъдат доставени 

следните лицензи: 

 

Позиция Наименование Функционални и работни 

характеристики 

 Количество 

1. Microsoft 365 E3 Пакетен лиценз на потребител, 

включващ следните продукти: 

 Office 365 E3- лиценз на 

потребител предоставящ право за 

използване на до 5 PC-та или 

устройства на Office 365 ProPlus 

(Word Excel, PowerPont, Outlook, 

Access,  OneNote, Publisher), на 

облачна услуга за електронна 

поща, на онлайн конференции и 

незабавни съобщения, социална 

мрежа, екипни сайтове, 

съхранение и споделяне на 

файлове. 

 Windows Enterprise Upgrade – лиценз 

за надстройка на Professional 

версия на Windows операционна 

система 

 Enterprise Mobility+Security- лиценз на 

потребител позволяващ управление 

на мобилни устройства и 

приложения, управление на 

идентичността и достъпа,  

мултифакторна афтентикация,  

защита на информацията, 

откриване, анализиране на 

нормално и подозрително 

поведение на устройства и 

потребители.  

 300 

2. Enterprise 

Mobility + 

Security E3  

Лиценз на потребител позволяващ 

управление на мобилни устройства и 

приложения, управление на 

идентичността и достъпа,  

или 

еквивалент 

100 



 

 

мултифакторна афтентикация,  

защита на информацията, откриване, 

анализиране на нормално и 

подозрително поведение на 

устройства и потребители.  

3. Exchange 

Online Plan 1 

Лиценз на потребител за онлайн 

електронна поща, осигуряващ 50GB 

mailbox storage, антиспам и anti-

malware защита, автоматично 

архивиране на стари съобщения 

или 

еквивалент 

300 

4. Microsoft 

Operations 

Management 

Suite E2 

 Лиценз за Microsoft Operations 

Management Suite, позволяващ 

оперативно управление и 

наблюдение, защита и контрол 

между IT инфраструктурата на 

място при клиента и облачни услуги 

като Azure, Amazon Web Services и 

VMware.  

 Осигурява информация за всички 

работни потоци. Включва Log 

Analytics, Service, Network 

Performance Monitor 

 Позволява контрол и съответствие 

на конфигурирането, 

проследяване на обновяването и 

промените. Включва Automation, 

Desire State Configuration, Change 

Tracking. Update management. 

 Управлява сигурността между 

всички среди чрез Advance security 

and Audit и Malware threat анализи. 

 Осигурява постоянна наличност на 

важни приложения, защита  и 

съхранение на критични данни с 

Backup and site recovery. 

 Възможност за интеграция със 

System Center Operation manager 

или 

еквивалент 

15 

5. Windows Server 

Client Access 

License per user 

Клиентски лицензи на потребител, за 

достъп до услугите на сървърна   

Операционна система  

или 

еквивалент 

1000 

6. Skype for 

Business Server 

Сървърен лиценз за Skype for Business, 

осигуряващ възможност за 

комуникация чрез незабавни 

съобщения и провеждане на Online 

срещи. 

или 

еквивалент 

1 

7. System Center 

Server 

Лиценз за управление на неограничен 

брой виртуални машини покриващ 2 

или 

еквивалент 

48 



 

 

Datacenter per 

core 

ядра на физическата машина. Пакета 

предоставящ следните възможности: 

 Поддържа преместване на 

виртуална машина, докато работи, 

в реално време от един хост сървър 

на друг чрез използване или без 

използване на споделен дисков 

масив  

 Поддържа SMI-S стандарт за 

управление на виртуалните 

системи за съхранение на данни  

 Наличие на клиентско приложение 

с графичен интерфейс (GUI) 

работещо под Windows за 

управление и наблюдение на 

виртуалните машини и 

физическите хост сървъри  

 Поддържа управление на 

хетерогенни виртуални 

инфраструктури (Hyper-V, VMWare, 

XenServer)  

 Поддържа интелигентно управление 

на натоварването (консумация на 

енергия)  

 Възможност за използване на 

PowerShell скриптове за 

автоматизиране на различни 

задачи и процеси  

 Поддържа интеграция със системи 

за управление на операциите и 

провизирането във виртуалната 

инфраструктура  

 Поддържа създаване на шаблони 

за виртуални машини с 

предварително зададени ресурси, 

параметри и инсталирани 

операционни системи  

 Поддържа конвертиране на 

физическа машина във виртуална 

(Physical to virtual migration - P2V)  

 

* В техническото си предложение Участникът следва да предостави каталожен номер и 

описание на лицензите, предмет на обществената поръчка 

1.1. Изисквания към доставката 

 Софтуерните лицензи, трябва да бъдат доставени по ценови нива за държавни 

институции. 



 

 

 Лицензите от позиция 1 до 4 да предоставят абонаментно право за ползване, за 

период от три години. 

 Лицензите от позиция 5 до 8 да предоставят постоянно право за ползване в края 

на третата година.  

 Предложената лицензионна програма да осигурява  възможност за 

разсрочено плащане на три равни годишни вноски. 

 Доставката следва да се извърши чрез предоставяне на достъп до сайт на 

производителя, откъдето Възложителя ще може да сваля инсталационната 

медия на софтуерните продукти и ключовете за инсталация. 

 

1. 2.  Софтуерна осигуровка. 

Софтуерните продукти да бъдат покрити от Софтуерна Осигуровка за период от три 

години, която да осигури следните допълнителни ползи:  

 Права за нови версии на продуктите (New Version Rights): Право на нови версии 

на продуктите за срока на действие на софтуерната осигуровка без да е 

необходимо повторно придобиване на лиценз за новата версия.  

 Услуги по планиране на внедряване (Planning Services) Консултантски услуги 

при планиране на внедряване на продукти предоставени в рамките на 

договора от партньор или Microsoft Consulting Services 

 Microsoft Desktop Optimization Pack: Осигурява пакет от иновативни технологии, 

включващо виртуализация, политики за контрол, диагностика и инструменти за 

възстановяване. 

 Право на ползване на Windows във виртуална среда (Windows Virtual Desktop 

Access Rights): Предоставя право за виртуално използване на операционната 

система от сървър в център за данни. 

 Windows за тънък клиент (Windows Thin PC): Предоставя базова версия на 

Microsoft Windows за компютри с по-ниски параметри. 

 Ползване на софтуер в къщи (Home Use Program) Придобиване право на 

ползване на Microsoft Office върху домашен компютър от служителите на 

Българско Национално Радио. 

 Подвижност на лиценз чрез Софтуерна осигуровка (License Mobility) - Право на 

прехвърляне на лиценз за инсталиране в център за данни на оторизиран 

доставчик на ИТ услуги, без закупуване на допълнителен лиценз. 

 Ваучери за обучение (Training Vouchers)- Придобиване право на ваучери за 

присъствено обучение на системни администратори и служители 

 Електронно обучение (E-Learning) - Достъп до модули за електронно обучение 

на служителите, които могат да се инсталират на един или няколко сървъра в 

организацията или да бъдат използвани посредством интернет. 

 Поддръжка при решаване на проблеми 24 часа, 7 дни в седмицата (24x7 

Problem Resolution Support) - Поддръжка при решаване на проблеми 24 часа, 7 

дни в седмицата. Ескалирането на проблем става по интернет или на брой 

обаждания на безплатна телефонна линия  на производителя. 

 Право на поръчка на обновления за продукти излезли от основна поддръжка 

(Extended Hotfix Support) - Право на поръчка на обновления за продукти излезли 

от основна поддръжка посредством възлагане с договор на производителя, 

Microsoft, за разработка на обновления за продукти извън основен цикъл на 

поддръжка. 



 

 

 Права на ползване на сървърни продукти на Microsoft в резервен център за 

данни (Servers - Disaster Recovery rights) - Права на ползване на сървърни 

продукти на Microsoft в резервен център за данни, без да е необходим 

допълнителен лиценз за тях. Използват се с цел възстановяване при бедствие или 

авария. 

 Fail-over Rights – позволява passive-fail-over инсталация в непродуктивна среда за 

всеки Майкрософт сървър инсталиран върху физическа или виртуална 

Операционна система. 

1.3. Участникът трябва да притежава статут на Licensing Solution Provider на 

производителя Microsoft или от оторизирания дистрибуционен център на производителя 

за Европа Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.), за осигуряване на 

услуги по софтуерна и лицензионна поддръжка. 

2. Услуги по внедряване, обучение и поддръжка 

 

2.1. Текущо състояние на ИТ Инфраструктурата в Българска Национално Радио. 

В организацията има общо 175 сървърни операционни системи. 58 от тях са виртуални 

сървъри. Сървърите използвани в организацията са дадени в следната таблица. 

 

Софтуер Количество 

Machines Running Windows Server 2012 R2 15 

Machines Running Windows Server 2012 11 

Machines Running Windows Server 2008 R2 119 

Machines Running Windows Server 2008 2 

Machines Running Windows Server 2003/R2 18 

 

Съществува изградена Exchange 2013 DAG структура, която обслужва пощенският 

трафик , както и има съществуваща Skype for Business система , която е внедрена 

пилотно в организацията. 

Пощенската среда обслужва 1656 пощенски кутии и 251 мобилни устройства. Използва 

се Trend micro решение за антиспам защита. 

Публикуването на услугите става през Cisco ASA router-и без инспектиране на трафика, 

като се използва Network Load Balancer на KEMP , който разпределя заявките между 

двата Exchange 2013 Server-a. 

Клиентските операционни системи са 535 и включват различни операционни системи 

дадени в следната таблица 

 

Продукт Количество инсталации 

Desktop операционна система 535 



 

 

Microsoft Windows 10 Enterprise 14 

Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 2 

Microsoft Windows 10 Pro 2 

Microsoft Windows 7 Enterprise 198 

Microsoft Windows 7 Professional 40 

Microsoft Windows 7 Ultimate 11 

Microsoft Windows 8 Enterprise 12 

Microsoft Windows 8 Pro 32 

Microsoft Windows 8.1 Enterprise 194 

Microsoft Windows 8.1 Pro 16 

Microsoft Windows XP Professional 14 

 

В организацията съществуват два отделни forest-a без Forest trust , като се планира да се 

обединят двата forest-a в един , като създадат child domain. Възложителят използва 

централен форест bnr.local в , който ще се помещават всички необходими ресурси. 

Конфигурирани са множество мрежови сегменти, както и WAN мрежови свръзки , 

спрямо най-добрите мрежови практики за сегментиране на мрежата и лимитиране на 

трафика. Мрежовите сегменти са конфигурирани като Active Directory site link-ове 

между отделните физически локации. 

Използва се сървърна виртуализация върху три Hyper-V host-а с Windows 2012 Datacenter 

edition конфигурирани във Failover cluster. Виртуалната среда е конфигурирана с 

clustered shared volumes върху HP 3par storage . 

Съществуват дискови масиви за управление на системата HP 3par , както и 

специализирано решение за архив на данни Symantec Backup Exec. 

Българско Национално Радио разполага със специализирана апаратура и дискови 

масиви за обслужване на радиото, които не се управляват от домейн средата.  

Организацията не използва локална PKI инфраструктура, но има закупени публични 

сертификати от Digicert за публикуване на услугите си към интернет.  

Българското национално радио разполага с един централен дейтацентър в София и 

множество малки центрове разпръснати по страната , които обслужват само 

автентикационният процес . 

Не се използва централизирано решение за управление на обновленията по крайните 

клиенти. 

2.2. Изисквания към услугите по внедряване. 

За период от три години трябва да бъдат предвидено поетапното внедряване или 

миграция на следните технологии, в размер на 1100 часа: 



 

 

2.2.1.  Първа година се предвиждат услуги по внедряване: 

 Имплементация на Office 365: 

 Изпълнителят трябва да предостави детайлен документ за интегрирането 

на Office 365 в Българско Национално Радио .  

 Изисква се конфигурация на хибридно решение с текущата пощенска 

структура и Office 365. 

 Изпълнителят прехвърля Skype for business услугата се директно в облака 

без да се мигрират текущите потребители или данни. 

 Изпълнителят конфигурира всички съпътстващи услуги като Anti-Spam и 

Anti-Malware решения с които разполага организацията за работа с 

облака, както и подсигуряване на SMTP трафика към Office 365 

посредством TLS криптиране на връзката и ограничаване на мрежовата 

комуникация. 

 Изпълнителят трябва да конфигурира федерация на услугите , като 

използва локален сървър за автентикация в които външните потребители 

да се автентикират. Услугата трябва да е високонадеждна тъй като ще е 

критична за автентикационният процес. 

 Изпълнителят трябва да синхронизира атрибутите от локалните активни 

директории в един Office 365 tenant . 

 Изпълнителят конфигурира Single sign on автентикация към Office 365. 

 

 System Center Configurations Manager дизайн и инсталация. Изпълнителят 

предоставя детайлен план за интеграция на решението , както и дизайн на SCCM 

архитектурата. 

 Изпълнителят се съобразява с факта че организацията разполага с 

множество отдалечени точки и е необходимо да конфигурира 

дистрибутивни точки за предоставяне на информацията към крайните 

клиенти. 

 Изпълнителят конфигурира централен SCCM site в централният 

изчислителен център спрямо най добрите практики на Microsoft. 

 Изпълнителят конфигурира централна система за инсталиране на 

обновления , както и създава политики и отчети стартиране на 

инсталацията на обновленията. 

 Изпълнителят конфигурира централен Windows 10 Enterprise Image за X86 и 

AMD64 системи, който регулярно се обновява и се използва за 

инсталация на клиентски операционни системи. 

 Изпълнителят конфигурира Office 365 Click to run пакет за диструбитиране 

и инсталация на работните станции , като създава отчет за офис 

приложенията инсталирани в организацията. 

 Изпълнителят конфигурира Intune mobile device management хибридна 

среда с Office 365 за управление на устройствата. 

 

 Microsoft ATA: 

 Изпълнителят трябва да предостави детайлен план , както и анализ за 

интеграцията на Microsoft Advanced Threat Analytics , както и да предвиди 

натоварването на домейн контролерите в организацията. 

 Изпълнителят трябва да извърши penetration test-ове за по време на 

конфигуриране на системата за да предостави отправна точка за 

подсигуряване на системата в изолирана среда. 



 

 

 Изпълнителят конфигурира системата за известяване на 

администраторите и персонала в случай на пробив в сигурността 

 

 System Center Virtual Machine Manager: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за инсталация и конфигурация на 

системата за управление на виртуални среди. 

 Изпълнителят конфигурира Virtual Machine Manager спрямо най-добрите 

практики на Microsoft и създава частен облак за виртуализация , в които са 

дефинирани текущите виртуализационни сървъри. 

 Изпълнителят конфигурира частен портал за провизиране на виртуални 

ресурси, както и конфигурира шаблони за инсталация. 

 Изпълнителят конфигурира мрежовата и дисковата система за работа с 

частни облаци. 

 

2.2.2. Втората година се предвиждат услуги по внедряване: 

 Hyper-V Migration: 

 Изпълнителят обновява текущата Hyper-V cluster структура до последната 

възможна Windows Server версия , като предоставя детайлен план за 

обновлението , както и рисковете по време на извършването на 

процедурите. 

 Изпълнителят конфигурира всички съпътстващи услуги по управление на 

Hyper-V ресурсите 

 Изпълнителят прехвърля текущите виртуални сървъри в новата Hyper-V 

среда 

 

 Обновление на активната директория: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за обновление на активната 

директория до последната възможна версия, като извършва анализ на 

риска по време на обновлението и извършва тестове за несъвместимост 

с текущите системи. 

 Изпълнителят обновява всички директориини структири като предоставя 

план за оптимизация на активната директория и управлението ѝ. 

 Изпълнителят прехвърля всички услуги върху новите сървъри и се грижи за 

правилното извеждане от употреба на остарелите ресурси 

 Изпълнителят конфигурира Microsoft ATA върху новите сървъри. 

 Изпълнителят ревизира текущите групови политики и предлага план за 

оптимизация и обновление на текущите правила. 

 

 System Center Operations Manager: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за интеграция на решението в 

организацията. 

 Изпълнителят конфигурира System Center Operations Manager системата 

за наблюдение само върху текущите сървъри в организацията 

независимо дали с в текущият forest или са извън trusted domain-a 

 Изпълнителят конфигурира базови политики за наблюдение на 

операционните системи, Exchange структурата, хардуерните сървъри и 

сториджи в организацията. 



 

 

 Изпълнителят създава необходимите препоръки за намаляване шумовете 

в системата и конфигурира известяване по и-мейл в случай на инцидент 

към група администратори. 

 В случай че се налага създаване на отчети или пакети за управление , 

изпълнителят е задължен да предостави source кодовете на възложителя. 

 Изпълнителят използва най-добрите практики за конфигуриране на 

решението. 

 Изпълнителят трябва да може да може да изпълни отчет за настъпил 

инцидент в системата за не повече от 180 дни назад. Съхранението на 

данните трябва да е за минимум от 180 дни назад. 

 

 Operations Management Suite: 

 Изпълнителят конфигурира System Center Operations Manager за връзка с 

Operations Management suite (OMS) само за сървърите конфигурирани 

като домейн контролери 

 Изпълнителят добавя най-добрите решения за одит на активната 

директория  в OMS 

 

2.2.3. Третата година се предвиждат услуги по внедряване : 

 Конфигуриране на двуфакторна автентикация: 

 Изпълнителят предоставя детайлен дизайн на двуфактора автентикация с 

Azure 

 Изпълнителят конфигурира политиките за автентикация . 

 

 Конфигуриране на Azure Information’s Rights management: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за внедряване на Azure 

Informations Rights management , както и най-добрите политики за защита 

на данните 

 Изпълнителят заедно с възложителя определят критичните данни за защита. 

 Изпълнителят създава политики и класификация за данните спрямо 

заданието на възложителя и функционалностите на облачното решение. 

 Изпълнителят конфигурира връзка с локалният изчислителен център за 

подсигуряване на данните върху локалният файлов сървър 

 

 Конфигуриране на Windows Information Protection: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за интегриране на решението в 

текущата система 

 Изпълнителят конфигурира интеграцията със System Center Configurations 

Manager  

 Изпълнителят конфигурира политиките за защита на данните спрямо 

изискванията на възложителя. 

 Изпълнителят предлага варианти за оптимизация защита на данните , 

както и най-добрите политики за криптиране на данните. 

 Изпълнителят конфигурира AppLocker политики  

 

 Защита на данни с Bitlocker drive encryption: 



 

 

 Изпълнителят конфигурира политики за Bitlocker drive encryption и 

предоставя механизъм за възстановяване данните в случай на загуба на 

ключ. 

 Изпълнителят конфигурира записването на ключовете за криптираните 

дискове в активната директория 

Изпълнителят трябва да вземе в предвид всички особености на текущата 

инфраструктура при изпълнението на всяко едно внедряване, на база на 

предварителна информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след сключване на договора в 

Българска Национално Радио. 

Преди да започне същинското проектиране на внедряването на технологиите, да бъде 

съставен списък на проблемите и ключовите компоненти, които трябва да бъдат 

коригирани и подобрени.  

Всеки един проект по внедряване, да бъде съобразен с политиките и процедурите по 

информационна сигурност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще бъдат предоставени преди 

началото на проектирането. 

В резултат от дейностите по дизайна за внедряване на всяка технология, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да разработи и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ на български език – 

Дизайн на услугата, като се описват изискванията и се дава информация за 

конфигурацията на услугите. 

При изпълнението на внедряването или миграцията на всяка една технология, проектът 

трябва да включва най-малко следните компоненти: 

 описание на компонентите. 

 описание на процесите  

 продължителност за реализация на отделните процеси  

 схема на компонентите, отразяваща всички нива на свързаност  

 разчет на ресурсите – хардуер, софтуер, комуникации, и други, 

необходими за реализацията на внедряването  

 сравнителен анализ на списъка с проблеми и ключови области за 

подобрение  

 модел на услугите   

 модел на обслужване за новата инфраструктура  

 детайлно описание на внедрените услуги и тяхната конфигурация   

 описание на промените извършени по текущата инфраструктура  

2.2.4. Участникът да е сертифициран партньор на Microsoft за  Gold Datacenter. 

2.3. Изискания към обучението. 

След внедряването или миграцията на посочените по горе технологии, ще трябва да 

бъде предвидено обучение за ИТ специалистите на Българско Национално Радио, в  

размер на 40 часа на годишна база.  

Обучението трябва да се достави на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в осигурени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ зали от сертифицирани от производителя обучители. 

2.4. Изисквания към поддръжката: 

Участникът трябва да предложи поддръжка от второ ниво на внедрените технологии в 

БНР, за период от 3 години. За всяка година да бъдат предвидени общо по 120 часа. 

Услугата трябва да включва следните действия: 



 

 

 При заявка от страна на Възложителя да се извършва диагностика, анализ 

и отстраняване на комплексни проблеми и инциденти и проблеми 

възникнали при експлоатация на услугите. 

 В случай на нужда Изпълнителят трябва да ескалира проблема до 

Microsoft и да окаже съдействие до отстраняване на проблема, чрез 24х7 

ползата от Софтуерната Осигуровка;  

 Поддръжката от второ ниво трябва да се осигури, в рамките на 

разширеното работно време на Възложителя (08:00 ÷ 17:00), за работните 

дни от седмицата. 

 Да реагира в рамките на посоченото в офертата си време за реакция, 

след уведомяването му от страна на Възложителя и да положи всички 

усилия за максимално бързото отстраняване на възникналия проблем;  

 Дейностите по отстраняване на проблеми трябва да се осъществяват на 

място по местоположение на оборудването от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отдалечено чрез одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЯ метод за 

отдалечена администрация или чрез предоставяне на ясни и пълни 

инструкции на администраторите в случай на необходимост от спешна 

реакция. 

 

 

 

 

 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ (п) Заличен на основание чл. 

23 ЗЗЛД. 

  



 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 

право да изпълнява услугите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. 

2. Участниците в процедурата се представляват от лицето/лицата, които имат 

това правомощие по закон или от упълномощено от него/тях лице. 

3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка, в случай че може самостоятелно да подава 

оферти и да сключва договори, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

заверено от участника копие на договор (споразумение) за създаване на 

обединението, подписан от лицата в обединението, от който да е видно:  

а) правното основание за създаване на обединението; 

б) правата и задълженията на участниците в обединението; 

в) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

г) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението при изпълнение 

на поръчката. 

В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият 

обединението, се представя копие от документ, подписан от участниците в 

обединението, в който се посочва представляващият. Копието следва да е заверено от 

участника. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за 

подаване на офертите. 

5. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че 

участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически 

лица. 

6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

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

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

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

9. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право 

да представи само една оферта за участие. 

10. Възложителят не допуска варианти на офертите. 



 

 

11. Участниците подават оферта за пълния обем дейности на поръчката и не 

могат да оферират изпълнението само на част от нея. 

12. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

13. Прогнозната стойност на обществената поръчка, е максимално допустимата 

такава и оферти над максимална прогнозна стойност ще бъдат отстранявани от 

участие в процедурата. 

14. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите 

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

РАЗДЕЛ ІV. ЛИЧНИ КАЧЕСТВА НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

1. Съгласно чл. 54, ал. 1, от ЗОП, Възложителят задължително отстранява от участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 

253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

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

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

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

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

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

1.4. е участвал в пазарни консултации с възложителя и за него е налице 

неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.5. 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; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в участникът е 

установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен. 



 

 

1.8. Основанията по т. 1.1., 1.2. и 1.7. се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, 

съгласно чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП). 

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. В последната хипотеза- 

при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 

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

представлява съответния стопански субект. 

1.9. Основанията за отстраняване на участник в процедурата, изброени в т. 1.3, 

не се прилагат, когато: 

1.9.1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси; 

1.9.2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

1.10. При подаване на офертите си, участниците декларират липсата на 

основанията за отстраняване и съответствието и с критериите за подбор, чрез 

попълване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (съгласно 

приложения към документацията образец – Приложение № 1) като се посочват 

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

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя по 

образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Доказване: Участниците декларират липсата на посочените в чл. 54, ал. 1, от ЗОП 

основания за задължително отстраняване, чрез попълване на Част III: „Основания за 

изключване”, букви А „Основания, свързани с наказателни присъди” и Б „Основания, 

свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски” от ЕЕДОП. 

2. Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 

2.1. 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 кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

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

установен; 



 

 

Доказване: участниците декларират липсата на посочените в чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП основания за отстраняване, чрез попълване на Част III: „Основания за изключване”, 

буква В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение” от ЕЕДОП. 

3. Специфични основания за отстраняване от процедурата за възлагане на 

обществена поръчка по националното законодателство.  

Във връзка със забраната 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), от участие в настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка се отстраняват участниците, които пряко или косвено имат 

участие в дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, освен при наличие на изключенията по чл. 4 от (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

Доказване: участниците декларират липсата на основанието за отстраняване от 

процедурата за възлагане на обществена поръчка по т. 3, чрез попълване на Част III: 

„Основания за изключване”, буква Г „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка” от ЕЕДОП. 

4. Други основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 

Освен на основанията, посочени в т. от 1 до 3, Възложителят отстранява от 

процедурата и: 

4.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

4.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

4.3. 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; 

4.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП. 

5. Основанията за отстраняване по реда на чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, се прилагат и 

когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в 

настоящата документация за участие. 

6. 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 ЕЕДОП, който съдържа 

информацията по т. 1.10. 



 

 

7. 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. 

8. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. 

9. Участник, за когото са налице основания  по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона 

за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

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

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност на участниците в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка. 

2. Икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

3. Технически и професионални способности: 

3.1. Участниците трябва да са изпълнили дейности, идентични или сходни с 

предмета и обема на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

Под „сходни“ или „идентични“ доставки с предмета и обема на обществената 

поръчка, следва да се разбира доставка на софтуерни лицензи с или без Софтуерна 

осигуровка и/или услуги по внедряване на технологиите, предмет на обществената 

поръчка. 

Под „изпълнена“ следва да се разбира тази доставка, чието изпълнение е 

приключило, преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на 

възлагането й. 

Доказване: участниците доказват съответствието си с критерия за подбор, като 

представят в ЕЕДОП списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и 

обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и 

професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП. Под „доказателство за извършената 

доставка” се разбира: удостоверение, издадено от получателя на доставката или от 

компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката.  

В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 



 

 

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

извършената доставки. 

3.2. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството в 

съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:20XX или еквивалентен, с валиден към 

датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предоставяне на 

софтуерни услуги и/или доставка на софтуерни продукти и/или изграждане и 

поддръжка на информационни системи. 

Доказване: Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. В 

случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва чрез представяне на 

заверено копие на сертификат по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието 

с изискуемия се стандарт. Сертификатите трябва да са издадени 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 ще 

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

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

качеството. 

3.3. Участникът трябва да има въведена система за информационна сигурност  

ISO 27001:20ХХ или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата 

сертификат, с обхват включващ информационна сигурност при предоставяне на 

софтуерни услуги и/или доставка на софтуерни продукти и/или изграждане и 

поддържка на информационни системи. 

Доказване: Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. В 

случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва чрез представяне на 

заверено копие на сертификат по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващ съответствието 

с изискуемия се стандарт. Сертификатите трябва да са издадени 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 ще 

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

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

качеството. 

3.4. Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще бъдат 

ангажирани с изпълнение на внедряването на новите технологии, предмета на 

поръчката: 

 Минимум един сертифициран специалист, притежаващ компетенция за: 

- Office 365 или еквивалент и 

- Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions или еквивалент 



 

 

 Минимум един сертифициран специалист, притежаващ компетенция за Private 

Cloud или еквивалент 

 Минимум един сертифициран от производителя за обучение с MCT Enrollment или 

еквивалент 

Доказване: участниците доказват съответствието си с критерия за подбор, чрез 

изготвяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението. Информацията се посочва в 

Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 6) 

от ЕЕДОП.  

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на 

списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

 В случаите, когато участникът е обединение, изискванията за технически и 

професионални способности се прилагат общо към обединението. 

 

РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 

1. Всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в 

съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. В случай 

че документите са представени на чужд език, същите следва да са придружени от 

превод на български език. 

Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението за откриване на процедурата, настоящата документация и да бъде 

оформена по приложените към нея образци. Условията в образците от документацията 

за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

1.1. Документацията за участие е безплатна и може да бъде намерена на 

интернет адреса на БНР, раздел „Профил на купувача”, на следния електронен адрес: 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470. 

1.2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за 

участие, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на 

документите, са в следната низходяща последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка;  

в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка;  

д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата. 

1.3. Всички документи с изключение на тези, които следва да са в оригинал или 

нотариално заверени, трябва да са заверени от участника на всяка страница с гриф 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470.


 

 

„Вярно с оригинала”, подписа на лицето/та, представляващо/и участника и мокър 

печат (ако има такъв). 

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един 

екземпляр, 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 в настоящата документация за участие. 

Документите следва да се представят в непрозрачна, запечатана опаковка, 

върху която се посочва следната информация: 

- наименованието на участника, включително наименованията на участниците в 

обединението, когато участникът е обединение; 

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

адрес;  

- наименованието на поръчката. 

Документите се подават в деловодството на БНР, на адрес: гр. София, п.к. 1040, 

бул. „Драган Цанков” № 4. 

3.1. Опис на представените документи; 

3.2. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – Приложение № 1. 

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

приложимо; 

3.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение; 

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

по образец – (оригинал). 

3.6. Декларация на основание чл. 47, ал.3 от ЗОП – по образец – Приложение № 8 

(оригинал). 

3.7. „Техническо 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, по образец - Приложение № 2 

(оригинал); 

в) декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по образец 

Приложение № 3 (оригинал); 

г) декларация за срока на валидност на офертата, по образец – Приложение № 

4 (оригинал); 

д) доказателство, че участникът притежава статут на Licensing Solution Provider на 

производителя Microsoft или от оторизирания дистрибуционен център на производителя 



 

 

за Европа Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.), за осигуряване на 

услуги по софтуерна и лицензионна поддръжка. 

е) доказателство, че участникът е сертифициран партньор на Microsoft за Gold 

Datacenter. 

В случай, че участник прецени, че в подадената от него оферта има 

конфиденциална информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не 

иска да се разкрива от Възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в 

Техническото си предложение чрез попълване на декларация по чл.102, ал.1 ЗОП по 

образец – Приложение № 10 (оригинал); 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

3.8. „Ценово предложение“, което се подава, по образец - Приложение № 5 

(оригинал). Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, 

вътре в опаковката и е с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

Единичната крайна цена следва да бъде в български лева „без“ и „с“ включен 

ДДС Предложените цени трябва да са в български лева фиксирани и да не подлежат 

на промяна за срока на действие на договора. При несъответствие между цифрова и 

изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

При подготовката на офертата участниците следва да спазват изискванията на чл. 40 

- 46 от ППЗОП. 

4. Крайният срок за получаване на оферти е посочен в обявлението на 

обществената поръчка. 

4.1. За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води 

регистър. В него се отбелязват подател на офертата или заявлението за участие; номер, 

дата и час на получаване; причините за връщане на заявлението за участие или 

офертата, когато е приложимо. 

4.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват  поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на преносителя се издава разписка; 

4.3. Не се приема оферта получена след изтичане на крайния срок или в не 

запечатана, прозрачна или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта се връща 

незабавно на участника. 

4.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за подаване на оферти, 

пред мястото определено за тази цел, все още има чакащи лица, същите се включват в 

списък, който се подписва от представители на възложителя и от присъстващите лица. 

4.5. Оферти на лица, които не са включени в списъка по т. 4.4, не се приемат; 

Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка 

на участника. Участниците не могат да претендират за разходи, направени от тях, 

независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

5. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 180 (сто и 

осемдесет) дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. Оферта с по-

малък срок на валидност се отхвърля от възложителя като несъответстваща на обявените 

от него изисквания. 



 

 

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

офертите си, до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

6. До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки 

участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие. В 4-дневен срок от постъпване на искането, но не по-късно от 6 дни преди 

срока за получаване на оферти възложителят предоставя разясненията, като ги 

публикува в профила на купувача на БНР, без да отбелязва в отговора лицето, 

направило запитването. Разясненията стават неразделна част от документацията за 

участие. 

Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на 

обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

направено в срок до десет дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. 

Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се 

одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 14 дни от публикуването в РОП на 

обявлението за обществена поръчка. Възложителят удължава срока за получаване на 

оферти в случаите по чл. 100, ал. 7 от ЗОП, като взема предвид времето, необходимо за 

отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите. 

РАЗДЕЛ VIІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1. На основание чл. 112, ал. 1, във връзка с ал. 6 от ЗОП, Възложителят ще сключи 

договор за обществена поръчка в едномесечен срок от влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител на обществената поръчка и след представяне на всички 

необходими документи. 

2. Преди сключването на договора за възлагане на обществена поръчка 

участникът, определен за изпълнител, представя документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП – 

актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, заедно с 

декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. Документите се 

представят и за подизпълнителите и третите лица, когато е приложимо. 

2.1. За доказване на липса на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, от 

ЗОП участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП: 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника; 

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

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 

2.2. За доказване на липса на основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1 от ЗОП 

участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП: 

а) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията. 



 

 

2.3. За доказване на съответствие с критериите за подбор, участникът, избран за 

изпълнител, представя документите: 

а) списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка; 

б) заверено копие на сертификат по стандарт стандарта БДС EN ISO 9001:20XX 

или еквивалентен; 

в) заверено копие на сертификат по стандарт  ISO 27001:20ХХ или еквивалентен; 

г) списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението с посочване на 

професионалната компетентност на лицата. 

РАЗДЕЛ VІІI. ГАРАНЦИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. При подписване на договора участниците, определени за изпълнители, представят 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (две на сто) от стойността на 

договора без ДДС. 

2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

2.1. парична сума; 

2.2. банкова гаранция; 

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията 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. Банковите разходи по откриването на гаранциите за изпълнение на 

договорите са за сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и 

заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че 

размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата 

документация за участие. 

3. 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. 

4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка като възложителят не дължи 

лихви за времето, в което средствата законно са престояли у него. 

5. Гаранцията за изпълнение, предоставена под формата на парична сума се внася по 

следната банкова сметка на Българското национално радио: 

БАНКА: БНБ-Централно управление, 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01; 



 

 

BIC: BNBGBGSD. 

6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на 

банкова гаранция, тогава същата се издава в полза на БНР, със срок на валидност най-

малко 60 (шестдесет) дни след изтичане на договора за възлагане на обществената 

поръчка. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при 

първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил 

задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 

РАЗДЕЛ IX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

1. Използване капацитета на трети лица. 

1.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

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. 

1.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

кандидатите или 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. 

1.3. 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. 

1.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

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

налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията на предходната точка. 

2. Подизпълнители. 

2.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, 

посочват в офертата си 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. 

2.2. 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. Възложителят ще изиска замяна на 

подизпълнител, който не отговаря на тези условия. 

2.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

2.4. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 



 

 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

2.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

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:  

2.6.1. За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

2.6.2. 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. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 2.6.1. и 

2.6.2. 

2.7. Плащанията към подизпълнителите 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. 

2.7.1. Към искането по т. 2.7., изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.7.2. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.7., когато искането за 

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

Х. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

1. Указанията в настоящата документация са изготвени с цел да Ви помогнат да 

се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, 

съгласно изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП. 

2. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се 

прилагат ЗОП и ППЗОП, решението за откриване на процедурата и обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Възложителят  предоставя пълен достъп по електронен път до документацията 

за участие в процедурата, като в обявлението е посочена връзка към електронната 

преписка на поръчката на официалната интернет страница на БНР, в раздел „Профил 

на купувача”, на следния електронен адрес: http://www.profilnakupuvacha.com/1470. 

4. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите. Възложителят предоставя разясненията чрез 

публикуване на профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не 

по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470.


 

 

5. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на оповестяване 

на ценовите предложения чрез публикуване на съобщение в раздел „Профил на 

купувача”, http://www.profilnakupuvacha.com/1470. 

6. Комуникация между възложителя и участниците 

6.1. Обменът на информация може да се осъществява чрез пощенска и/или 

куриерска услуга, факс, по електронен път, при условията и реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация от тези средства.  

6.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се 

изпращат: 

а) на адрес, посочен от участника или; 

б) на електронна поща, като съобщението с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис или 

в) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка или; 

г) по факс.  Когато решението не е получено по участника по някой от начините 

посочени в букви „а”, „б”, „в” и „г”, възложителят публикува съобщението до него в 

профила на купувача. В този случай, решението се счита за връчено от датата на 

публикуването съобщението в профила на купувача. 

РАЗДЕЛ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

1. Образец на Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 

Приложение № 1; 

2. Образец на Техническо предложение – Приложение № 2; 

3. Образец на декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение 

№ 3; 

4. Образец на декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 4; 

5. Образец на Ценово предложение –Приложение № 5; 

6. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 6 

7. Техническа спецификация – Приложение № 7. 

8. Декларация на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари -  Приложение № 8. 

9. Декларация на основание чл. 47, ал.3 от ЗОП – Приложение № 9. 

10. Декларация по чл.102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 10. 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470.

