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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 
ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 Номер на обявата: ОП-01-113/ 27.03.2018 г. 

 Възложител: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00349 

Адрес: гр. София 1040, бул. „Драган Цанков“ №4 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Десислава Лилова 

Телефон: 02/9336 323 

E-mail: dlilova@bnr.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Доставка на кабели и кабеловодни системи" 

 
Кратко описание: Обществената поръчка предвижда доставка на кабели и кабеловодни 

системи за нуждите на Българското национално радио от следните видове: Каучуков 

шлангов кабел H07RN-F-5x35mm2; Силови  кабели за ниско напрежение: СВТ – 4х25 мм2, 

СВТ – 3х16+10 мм2, СВТ -4х6 мм2 и СВБТ – 3х50+25 мм2; Шнур H05VV-F – 4 x 4.0 мм2; 

Тончестотен проводник тчп-к 2 х0.14 мм2; Подробно описание на изискванията за 

изпълнението на обществената поръчка се съдържа в Раздел II. „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от 

документацията за участие. 

Място на извършване:  

БНР София, гр. София, бул. „Драган Цанков " № 4  

РPC Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56  

РPC Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Дондуков" № 2  

РРС Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75  

РРС Варна, гр. Варна, бул. „Приморски" № 22  

РРС Шумен, гр. Шумен, ул. „Добри Войников" № 7 

РРС Видин, гр. Видин ул. „Градинска" № 1, ет. 4 

РРС Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България.” № 74 
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РРС Бургас, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев” №2 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (70 000 лева, без ДДС): [ седемдесет хиляди 

лева] 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

Прогнозна стойност (лв., без ДДС)  

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

1. Оферта за изпълнение на поръчката може да подава 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 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 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 и да подават оферти за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

9. Всеки участник 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, надвишаващи максимална прогнозна стойност, няма да бъдат класирани. 

14. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия във връзка с 

възлагането на поръчката 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. 

Изисквания за личното състояние: 

1. Съгласно чл. 54, ал. 1, от ЗОП, Възложителят няма да допусне до класиране офертата 

на 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. 
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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 или; 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). 

1.9. Основанията за отстраняване на участник, 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. 

2. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят няма да допусне до класиране 

офертата на 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; 

3. Специфични основания за отстраняване от участие във възлагането на обществена 

поръчка по националното законодателство.  

3.1. 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 във възлагането 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). 

4. Други основания за отстраняване на участника: 

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

възлагането на обществената поръчка: 

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

условие, посочено в обявата за събиране на оферти или в документацията; 

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

условия на възложителя за изпълнение на поръчката; 

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

4.4. участник, който не представи някоя от изискуемите декларации във връзка с 

основанията за отстраняване, включително декларациите по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

4.5. 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 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. 

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 в обявата и 

документацията 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. 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Възложителят не поставя изисквания за годност към участниците във възлагането на 

обществената поръчка.  

Икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците във възлагането на обществената поръчка.  

 

Технически и професионални способности: 

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности към 

участниците във възлагането на обществената поръчка.  

 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[x] Най-ниска цена 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: [03.04.2018 г.]         Час: (17:00) 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: [03.07.2018 г.]         Час: (17:00)  

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: [04.04.2018 г.]         Час: (10:00) 
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Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в гр.София, 

бул. „Драган Цанков“ № 4 – сградата на БНР. При отваряне на офертите могат да 

присъстват представители на участниците и средствата за масово осведомяване. 

 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от европейските фондове и програми: [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

 
Дата на настоящата обява 

Дата: [27.03.2018 г.] 

 Възложител (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 
 

Трите имена: (Подпис и печат) Александър Радославов Велев 

Длъжност: Генерален директор на Българското национално радио 

 


