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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: АВ - 967/ 04.08.2017 г. 

 

 Възложител: Генерален директор на Българското 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 

[x] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и 

поддръжка на рентгенова система (скенер) за багаж“ 

 
Кратко описание:  

С оглед изпълнение на препоръки за подобряване на системата за физическа защита в 

Българското национално радио, да се достави, инсталира и приведе в работно 

състояние рентгенова система за проверка на ръчни багажи с цел откриване на 

предмети и материали, представляващи заплаха за сигурността. Минималните 

изисквания към системата са описани в техническата спецификация. 

Място на извършване: гр. София, бул. „Драган Цанков“ №4 

Обща прогнозна стойност на поръчката (60 000  лева, без ДДС): [ шестдесет хиляди 

лева]  

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

Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 
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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. 

в т.ч.: 

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

1.1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за гаранционен сервиз на 

технически рентгенови системи, издаден от Агенцията за ядрено регулиране, съгласно 

Закона за безопасно използване на ядрената енергия. 



3 
 

Доказване: Съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено 

копие на лиценза за гаранционен сервиз на технически рентгенови системи, издаден от 

Агенцията за ядрено регулиране. 

 

2. Икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците във възлагането на обществената поръчка.  

 

3. Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът следва да е изпълнил доставки, с предмет и обем идентични или 

сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от дата на подаване на 

офертата. 

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

поръчка, следва да се разбира доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и 

поддръжка на рентгенова система на обекти с национална сигурност, на стойност 

сходна с прогнозната стойност на настоящата поръчка в лв. без ДДС. 

Под „изпълнена“ доставка се разбира такава доставка, чието изпълнение е 

приключило в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на 

започването й. 

Доказване: Съответствието с 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 доставка. 

Под „доказателство за извършена доставка” се разбира: удостоверение, издадено от 

получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката.  

 

3.2. Участникът следва да разполага с минимум двама обучени специалисти, 

притежаващи сертификат за извършване на сервизна дейност, издаден от 

производителя на предлаганата рентгенова система за проверка на ръчни багажи. 

Доказване: Съответствието с изискването се доказва чрез представяне на списък 

на персонала, който, които ще отговарят за изпълнението, с посочване на 

професионална им компетентност. 

3.3. Производителят на предлаганата от участника рентгенова система (скенер) за 

багаж да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството по стандарт ISO ЕN 9001:20XX или еквивалент, валиден към датата на 

представяне на офертата, с обхват производство на рентгенови системи (скенери) за 

багаж. 

 Доказване: Съответствието с изискването се доказва чрез представяне на 

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

изискуемия 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 притежават валиден сертификат за въведена система за 

управление на качеството по стандарт ISO ЕN 9001:20XX или еквивалент, валиден към 

датата на представяне на офертата с обхват „доставка, инсталиране, обучение на 

персонала гаранционна и извънгаранционна поддръжка на рентгенови системи и 

източници на йонизиращи лъчения“. 
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Доказване: Съответствието с изискването се доказва чрез представяне на 

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

изискуемия 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. 

  

3.5. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за въведена система за 

управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент, 

валиден към датата на представяне на офертата с обхват „доставка, инсталиране, 

обучение на персонала гаранционна и извънгаранционна поддръжка на рентгенови 

системи и източници на йонизиращи лъчения“. 

Доказване: Съответствието с изискването се доказва чрез представяне на 

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

изискуемия 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. 

 

3.6. Участникът трябва да разполага със сервизна база за гаранционно И 

извънгаранционно сервизно обслужване на предлаганата от него рентгенова система 

(скенер) за багаж на територията на страната. 

Доказване: Съответствието с изискването се доказва чрез представяне на списък 

на сервизните бази за гаранционно И извънгаранционно сервизно обслужване, с които 

участникът разполага. 

 

 
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 

[х] Най-ниска цена  

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

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, 
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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. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: [11.08.2017 г.]         Час: (17:00) 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: [11.11.2017 г.]         Час: (17:00)  

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: [14.08.2017 г.]         Час: (10:00) 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в гр.София, 

бул. „Драган Цанков“ № 4. При отваряне на офертите могат да присъстват представители 

на участниците. 

 

 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: [04.08.2017 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 

 


