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АНГЕЛ АНГЕЛОВ, 

 „ЕВРОПЕЙСКИ   

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, 

Заповед за делегиране на 

№ РД09-2/ 06.01.2015 

година и Заповед № РД09-

година на Министъра 

на културата 

 

обществена поръчка  

информационни модули, анализ на 

работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по 

административно обслужване чрез 
движимите културни 

на автоматизирания 
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Уважаеми Госпожи и

 

Министерство на културата

Стамболийски”, № 17, на основание

покана към всички заинтересовани

предмет: „Технологични разработки
анализ на съществуващото
процеси и подобряване 
електронни административни
проект по ОПАК 14-32-28/01.09.2014 

чрез осигуряване на оперативна
културни ценности и музеите
автоматизирания обмен”,

Оперативна програма “Административен

съюз чрез Европейския социален

28/01.09.2014, Подприоритет

бизнеса, в това число чрез развитие

BG051PO002/13/3.1-08. 

Настоящата документация

подготвите своите оферти за

обществените поръчки (ЗОП

участие въпроси следва да се

Съгласно изискването

електронен път чрез директно

XML форма от упълномощен

- интернет страницата

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

При поискване Възложителят

заинтересованите лица и на

заплащане на действителните

доставка. 

Участниците в процедурата

указания, образци, условия и

До 10 (десет) дни преди

участник може да поиска писмено

участие. Възложителят е длъжен

искането, без да отбелязва в

Възложителя ще бъдат своевременно

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

Министерство на културата 

 

Госпожи и Господа, 

културата с адрес: гр. София 1040, бул

на основание Решение № Р-14/ 24.02.2015 

заинтересовани участници за участие в открита

Технологични разработки на специализирани информационни
съществуващото положение и практика, оптимизиране
подобряване на вътрешните процедури, въвеждане
административни услуги и съпътстващо обучение в

28/01.09.2014 г. „Комплексно административно
оперативна съвместимост на регистрите
музеите на Министерство на културата

, осъществяван с безвъзмездната финансова

Административен капацитет”, съфинансиран

социален фонд“ в рамките на изпълнение на Договор

Подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването на

чрез развитие на електронното управление”, 

документация ще Ви помогне да се запознаете с

ерти за участие в тази процедура по реда на Глава

ЗОП). За всички неуредени в настоящата документация

да се прилагат правилата на ЗОП.  

изискването на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, обявлението

директно въвеждане в Регистъра на обществените

упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен

страницата на Министерство на културата: рубрика

http://www.profilnakupuvacha.com/Министерство%20на%20културата

Възложителятпредоставя документацията 

и на хартиен и на електронен носител (

действителните разходи за нейното отпечатване / 

процедурата следва да прегледат и да се съобразят

условия и изисквания, посочени в Документацията. 

дни преди изтичането на срока за подаване на

поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията

е длъжен да отговори в 4 (четири) дневен срок

зва в отговора лицето, направило запитването

бъдат своевременно публично оповестени на посочения
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 1040, бул. “Александър 

14/ 24.02.2015 година, отправя 

открита процедура с 

информационни модули, 

оптимизиране на работните 
въвеждане на всички 

обучение в изпълнение на 

административно обслужване 
регистрите на движимите 
културата за целите на 

финансова помощ на 

съфинансиран от Европейския 

изпълнение на Договор № 13-32-

обслужването на гражданите и 

управление”, бюджетна линия 

запознаете с условията и да 

на Глава V от Закона за 

настоящата документация за 

обявлението е изпратено по 

обществените поръчки чрез 

електронен подпис. 

рубрика „Профил на 

на%20културата. 

документацията за участие на 

осител (CD/DVD) срещу 

отпечатване / размножаване и 

се съобразят с всички 

Документацията.  

подаване на офертите, всеки 

по документацията за 

срок от постъпване на 

запитването. Разясненията на 

на посочения по-горе 
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интернет адрес на Министерство

Офертите на участниците

културата, гр. София 1040, бул

от 9.00 до 17.30 часа до крайната

на поръчката.  

Отварянето на офертите

процедурата или техни упълномощени

средствата за масово осведомяване

достъп до сградата на МК, в

допускат при представяне на

(извън случаите на законно представителство

Получените оферти ще

класиране, която ще започне

срока за подаване на оферти

културата на бул. “Александър

Възложителят уведомява

часа и мястото на отваряне и

Отварянето на ценовите

участниците в процедурата

представители на средствата

установения режим за достъп

Посочените лица се допускат

съответното пълномощно (извън

Всеки участник ще бъде

 

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата
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капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

Министерство на културата. 

участниците ще се приемат в деловодството на Министерство

 1040, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, всеки

крайната дата за приемане на офертите, посочена

офертите е публично и на него могат да присъстват

техни упълномощени представители, както и представители

осведомяване и други лица при спазване на установения

МК, в която се извършва отварянето. Горепосочените

представяне на документ за самоличност и съответното

законно представителство). 

ферти ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане

започне своята работа на първия работен ден, след

оферти, посочен в обявлението, в сградата на 

Александър Стамболийски”, № 17. 

уведомява участниците и обявява в профила на

отваряне и оповестяване на ценовите предложения. 

ценовите предложенияе публично и на него могат

едурата или техни упълномощени представители

средствата за масово осведомяване и други лица,

достъп до сградата на МК, в която се извършва

допускат при представяне на документ за

пълномощно (извън случаите на законно представителство

ще бъде уведомен за резултатите от оценяването
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Министерството на 

, всеки работен ден 

посочена в обявлението 

присъстват участниците в 

и представители на 

установения режим за 

Горепосочените лица се 

съответното пълномощно 

разглеждане, оценка и 

ден, след изтичане на 

сградата на Министерство на 

профила на купувача датата, 

 

него могат да присъстват 

представители, както и 

лица, при спазване на 

извършва отварянето. 

документ за самоличност и 

представителство). 

оценяването на офертите. 
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ЧАСТ
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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
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ОБЯВЛЕНИЕ
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тези указания определят

участие в процедурата, като

поръчката е съобразен със Закона

възлагане на обществената поръчка

участници, отговарящи на и

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство

гр. София 

бул. „Ал. Стамболийски

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

1. ОСНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Възложителят обявява настоящата

на основание чл. 16, ал.1, 

обществените поръчки. За

документацията за участие 

разпоредбите на Закона за обществените

по прилагането му, както и

актове, съобразно с предмета

 

2.ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
2.1. Процедурата за възлагане

Закона за обществени поръчки
 

3. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА

Технологични разработки на

съществуващото положение

подобряване на вътрешните

административни услуги и съпътстващо

32-28/01.09.2014 г. „Комплексно

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

 

 
ЧАСТ ВТОРА 

ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

определят правилата за подготовка и представяне

като условията и реда, при които ще се избере

със Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

обществената поръчка дава равни възможности за участие

зискванията на Възложителя. 

Министерство на културата 

Стамболийски” № 17 

ПОРЪЧКАТА 
обявява настоящата процедура за възлагане на обществена

ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета

поръчки. За нерегламентираните в настоящите

участие условия по провеждането на процедурата

за обществените поръчки и подзаконовите нормативни

както и приложимите национални и международни

предмета на поръчката. 

ПРОЦЕДУРАТА 
възлагане на обществена поръчка е открита по реда

поръчки. 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

разработки на специализирани информационни модули

положение и практика, оптимизиране на работните

вътрешните процедури, въвеждане на всички

услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект

Комплексно административно обслужване чрез
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НА ПОРЪЧКАТА 

представяне на офертите за 

избере изпълнител на 

ЗОП). Процедурата за 

за участие на всички 

на обществена поръчка 

Глава пета от Закона за 

настоящите указания и 

процедурата, се прилагат 

подзаконовите нормативни актове 

международни нормативни 

по реда на Глава V от 

модули, анализ на 

работните процеси и 

всички електронни 

на проект по ОПАК 14-

чрез осигуряване на 
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оперативна съвместимост на регистрите

Министерство на културата за

Обществената поръчка е запазена

кооперации на хора с увреждания

Предметът на обществената

интеграция на хората с 

изпълнение от специализирани

Съобразно изискванията на чл

критерии за подбор не се прилагат

или кооперации на хора с увреждания

такива лица. 

В случай, че участникът е специализирано

увреждания, в представянето

декларация, с която се декларира

обединението, е вписан в регистъра

хора с увреждания, поддържан

еквивалентен регистър на държава

Когато в процедурата участват

кооперации на хора с увреждания

техни обединения, и офертите

офертите на останалите участници

Когато участник - специализирано

посочил, че ще ползва подизпълнители

специализираните предприятия

Агенцията за хората с увреждания

посочените подизпълнители.

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
“Александър Стамболийски”, 

6. ФИНАНСИРАНЕ 

6.1. Финансирането ще е 

„Административен капацитет

социален фонд по проект

административно обслужване
регистрите на движимите
културата за целите на автоматизирания
финансова помощ на Оперативна
съфинансирана от Европейския

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

съвместимост на регистрите на движимите културни ценности

културата за целите на автоматизирания обмен. 

е запазена за участие само на специализирани предприятия

увреждания съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП: 

обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 

с увреждания, поради което същата е предназначена

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП, определените в настоящите

се прилагат участници, които са специализирани

хора с увреждания, както и за обединения, в които

участникът е специализирано предприятие или кооперация

представянето му по чл. 56 от ЗОП, в офертата си, 

се декларира дали той, съответно всеки от

в регистъра на специализираните предприятия

поддържан от Агенцията за хората с увреждан

на държава - членка на Европейския съюз.  

участват едно или повече специализирани предприятия

увреждания, които са вписани в регистъра по ал

фертите на тези лица отговарят на изискванията

участници по няма да се разглеждат и оценяват

специализирано предприятие или кооперация на хора

ползва подизпълнители, изискването за вписване

предприятия и кооперации на хора с увреждания

увреждания, или в еквивалентен регистър се

подизпълнители. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 6 (шест) месеца, но  не по-късно от 01

ИЗПЪЛНЕНИЕ:Министерство на културата, 

Стамболийски”, № 17 

ще е със средства, предоставени от Оперативна

капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез

проект ОПАК № 14-32-28/01.09.2014 година

обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост
движимите културни ценности и музеите на Министерство

на автоматизирания обмен “, осъществяван с
на Оперативна програма “Административен

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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осигуряване на оперативна 

на културата за целите на 

Оперативна програма 

Европейския социален фонд 

ценности и музеите на 

специализирани предприятия или 

чл. 30 от Закона за 

е предназначена за 

хора с увреждания. 

в настоящите указания 

специализирани предприятия 

в които участват само 

кооперация на хора с 

офертата си, същият включва 

всеки от участниците в 

предприятия и кооперации на 

увреждания, или в 

специализирани предприятия или 

регистъра по ал. 5, т. 2, и/или 

изискванията на Възложителя, 

оценяват. 

на хора с увреждания е 

вписване в регистъра на 

увреждания, поддържан от 

регистър се прилага и за 

01.08.2015 година 

културата, гр. София, бул. 

Оперативна програма 

съюз чрез Европейския 

година, „Комплексно 
оперативна съвместимост на 

на Министерство на 
осъществяван с безвъзмездната 
Административен капацитет”, 

социален фонд.   



Проект № 14-32-28/01.09.2014 , Комплексно

съвместимост на регистрите на движимите

автоматизирания обмен “, осъществяван

“Административен капацитет”, 

 

 

7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
шестдесет и шест лева и шестдесет
(четиристотин петдесет и пет

а/. Максимална прогнозна стойност
лицата, които имат право да извършват

движимите културни ценности

административни услуги по електронен

триста тридесет и три лева
(двеста и осемдесет хиляди) лева

б/. Максимална прогнозна
програмни средства и въвеждане

извършват дейности по консервация

обезпечаване на автоматизиран

(осемдесет и шест хиляди шестотин
стотинки) лева без ДДС или

в/. Максимална прогнозна стойност
възможност за връзка на изградените

електронното управление и въвеждане

съответствие с разпоредбите на

пет хиляди осемстотин тридесет
или 67 000 (шестдесет и седем

г/ Максимална прогнозна стойност
Министерство на културата 

тридесет и три стотинки) лева

 

10.2. В максималната стойност

изпълнението съгласно техническата

Оферти, надхвърлящи прогнозната

процедурата. 

8. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

 

Авансово  плащане
представяне на фактура. Авансовото

(десет) работни дни след подписването

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Първо междинно плащане
съгласно ценовото предложение

подписване на приемо-предавателен

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

СТОЙНОСТ: 379 166,66 (триста седемдесет и девет
лева и шестдесет и шест стотинки) лева без ДДС

петдесет и пет хиляди) лева с ДДС, както следва: 

прогнозна стойност за дейност: Изграждане на електронни

да извършват дейности по консервация на културни

ценности и на музеите, с възможност за предоставяне

по електронен път – 233 333,33  (двеста тридесет
лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС

) лева с ДДС; 

прогнозна стойност за Дейност: Цифровизиране

въвеждане) на информацията за лицата, които

консервация на културни ценности в електронния

автоматизиран обмен на регистрови данни и информаци

хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет
или 104 000,00 (сто и четири хиляди) лева с ДДС

прогнозна стойност за дейност: Изграждане на интерфейс

изградените три електронни регистъра с централните

управление и въвеждане на 4 бр. електронни административни

разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС  – 55 833,33 

тридесет и три лева и тридесет и три стотинки
седем хиляди) лева с ДДС; 

прогнозна стойност за дейност: Съпътстващо обучение

 – 3333,33  (три хиляди триста тридесет
стотинки) лева без ДДС или 4 000 (четири хиляди) лева

стойност е включена стойността на всички

техническата спецификация.   

прогнозната стойност, ще бъдат отстранени

ПЛАЩАНЕ 

плащане – в размер на 20% от стойността на

Авансовото плащане по договора се извършва

след подписването му и представяне на оригинална

междинно плащане в размер на 80 % от стойността

предложение на Изпълнителя, платимо до десет работни

предавателен протокол за изпълнение на дейността
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осигуряване на оперативна 

на културата за целите на 

Оперативна програма 

Европейския социален фонд 

и девет хиляди и сто 
без ДДС или 455 000 

електронни регистри на 

културни ценности, на 

предоставяне на 4  бр. 

тридесет и три хиляди 

без ДДС или 280 000 

Цифровизиране (разработка на 

които имат право да 

електронния регистър за 

информация– 86 666,67 

и шестдесет и седем 

лева с ДДС; 

интерфейс, който да дава 

централните системи на 

административни услуги в 

833,33  (петдесет и 

стотинки) лева без ДДС 

обучение на служителите в 

тридесет и три лева и 

лева с ДДС; 

всички дейности по 

отстранени от участие в 

стойността на договора след 

извършва в срок до 10 

оригинална фактура от 

стойността на дейност 2, 

десет работни дни след 

на дейността, съгласно 



Проект № 14-32-28/01.09.2014 , Комплексно

съвместимост на регистрите на движимите

автоматизирания обмен “, осъществяван

“Административен капацитет”, 

 

Техническото задание и след

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Второ междинно плащане
съгласно ценовото предложение

подписване на приемо-предавателен

Техническото задание и след

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Трето междинно плащане
Съпътстващо обучение на служител

предложение на Изпълнителя

приемо-предавателен протокол

задание и след представяне на

Окончателно плащане
ценовото предложение на Изпълнителя

на приемо-предавателен протокол

задание и след представяне на

Междинните и окончателно

(десет) работни дни след приемане

двустранно подписан приемо

представяне на оригинална фактура

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържанието

на настоящия договор. Във

бъде указано, че „ Разходът е

информационни модули, анализ

оптимизиране на работните

въвеждане на всички електронни

изпълнение на проект по ОПАК

обслужване чрез осигуряване

културни ценности и музеите

автоматизирания обмен” 

 

9. ГАРАНЦИИ  

1. Гаранция за участие в процедурата

лева. Тя може да бъде представена

Когато гаранцията е под формата

IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

като се посочи изрично видът

банкова гаранция, същата трябва

не може да бъде по-кратък от

е на език, различен от българския

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

и след представяне на фактура-оригинал

междинно плащане в размер на 80 % от стойността

предложение на Изпълнителя, платимо до десет работни

предавателен протокол за изпълнение на дейността

и след представяне на фактура-оригинал

междинно плащане в размер на 80% от стойността

на служителите в Министерство на културата , съгласно

Изпълнителя, платимо до десет работни дни след

протокол за изпълнение на дейността, съгласно

представяне на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

плащане в размер на 80 % от стойността на дейност

на Изпълнителя, платимо до десет работни дни

протокол за изпълнение на дейността, съгласно

е на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

окончателно плащанията по договора се извършват

след приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
приемо–предавателен протокол, на съответната

оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 се задължава да съгласува с представител

съдържанието на всяка издавана фактура във връзка

Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Разходът е по проект „Технологични разработки на

модули, анализ на съществуващото положение

работните процеси и подобряване на вътрешните

електронни административни услуги и съпътстващо

по ОПАК 14-32-28/01.09.2014 г. „Комплексно административно

осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите

музеите на Министерство на културата

в процедурата - в размер на 3 700 (три хиляди

представена под формата на банкова гаранция или

под формата на парична сума, тя трябва да се преведе

IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка

изрично видът на гаранцията и процедурата, за която

същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът

кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата

българския, тя се представя в превод на български

 

9 

осигуряване на оперативна 

на културата за целите на 

Оперативна програма 

Европейския социален фонд 

оригинал, издадена от 

ността на дейност 3, 

десет работни дни след 

на дейността, съгласно 

оригинал, издадена от 

стойността на дейност 4: 

, съгласно ценовото 

след подписване на 

съгласно Техническото 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

на дейност 1, съгласно 

работни дни след подписване 

съгласно Техническото 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

извършват в срок до 10 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с 

съответната дейност и след 

с представител на 

връзка с изпълнението 

 издава, следва да 

разработки на специализирани 

положение и практика, 

вътрешните процедури, 

съпътстващо обучение в 

Комплексно административно 

регистрите на движимите 

културата за целите на 

хиляди и седемстотин) 

гаранция или парична сума. 

се преведе по сметка 

обслужваща банка: БНБ – ЦУ, 

за която се внася. При 

срокът й на валидност 

Ако банковата гаранция 

български език.  



Проект № 14-32-28/01.09.2014 , Комплексно

съвместимост на регистрите на движимите

автоматизирания обмен “, осъществяван

“Административен капацитет”, 

 

2. Гаранция за изпълнение на

на договора без ДДС, която трябва

календарни дни. Тя може да

парична сума. Когато гаранция

се преведе по сметка IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

обслужваща банка: БНБ-ЦУ

процедурата, за която се внася

издадена от банка. Ако банковата

представя в превод на български

освобождаване на гаранцията

обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение трябва

договора за възлагане на обществената

Кандидатът, участникът или

гаранцията за участие, съответн

Когато кандидатът, участникът

юридическо лице, всеки от съдружниците

гаранция, съответно вносител

Възложителят има право до

кандидат или участник в процедура

решението, с което се обявяват

за определяне на изпълнител

Възложителят има право да усвои

когато кандидат или участник

получаване на заявления или

получаване на офертите; 2. е

да сключи договор за обществената

Възложителят освобождава гаранциите

участници в срок 5 работни дни

на възложителя за предварителен

класираните на първо и второ

обществена поръчка, а на останалите

изтичане на срока за обжалване

При прекратяване на процедурата

всички кандидати или участници

на срока за обжалване на решението

Възложителят освобождава гаранциите

който средствата законно са престояли

Когато с влязло в сила решение

конкуренцията отмени решението

на процедурата за възлагане

решение, възложителят кани

съответствие с чл. 62, ал. 1, 

Участник, който след покана

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

нение на договора - в размер на 5% (пет процента

която трябва да обхваща  целия срок на договора

може да бъде представена под формата на банкова

гаранцията е под формата на парична сума, последн

 IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

ЦУ, като се посочи изрично видът на

се внася тя. При банкова гаранция, същата

банковата гаранция е на език, различен от българския

български език. Условията и сроковете за

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора

изпълнение трябва да бъде представена към момента на

на обществената поръчка. 

участникът или определеният изпълнител избира сам

съответно за изпълнение. 

участникът или избраният изпълнител е обединение

всеки от съдружниците в него може да е наредител

вносител на сумата по гаранцията. 

право до решаване на спора да задържи гаранцията

в процедура за възлагане на обществена поръчка

обявяват резултатите от предварителния подбор

изпълнител. 

право да усвои гаранцията за участие независимо от

участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането

заявления или оттегли офертата си след изтичането

2. е определен за изпълнител, но не изпълни

обществената поръчка. 

освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените

работни дни след изтичането на срока за обжалване

предварителен подбор, съответно за определяне на

и второ място участници - след сключване

на останалите класирани участници - в срок 5 работни

обжалване на решението за определяне на изпълнител

процедурата за възлагане на обществена поръчка

участници се освобождават в срок 5 работни дни

на решението за прекратяване. 

освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви

законно са престояли при него. 

решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията

решението на възложителя и върне преписката

възлагане на обществена поръчка от последното

кани участниците, на които гаранцията е

ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция

покана и в определения в нея срок не представи отново
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процента) от стойността 

договора, удължен с 30 

банкова гаранция или 

последната трябва да 

 IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

видът на гаранцията и 

та трябва да бъде 

от българския, тя се 

сроковете за задържане или 

договора за възлагане на 

момента на подписване на 

избира сам формата на 

обединение, което не е 

наредител по банковата 

гаранцията за участие на 

поръчка, който обжалва 

подбор, или решението 

независимо от нейната форма, 

изтичането на срока за 

изтичането на срока за 

изпълни задължението си 

отстранените кандидати или 

обжалване на решението 

определяне на изпълнител; 2. 

сключване на договора за 

срок 5 работни дни след 

изпълнител. 

поръчка гаранциите на 

работни дни след изтичане 

лихви за периода, през 

Комисията за защита на 

преписката за продължаване 

последното законосъобразно 

гаранцията е възстановена в 

гаранция за участие. 

представи отново гаранция, 
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се отстранява от участие. Условията

гаранцията за изпълнение се уреждат

10. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Не се предвиждат обособени

 

11. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

Не се предвижда възможност

 

12.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

 

13. ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

Изпълнителят трябва да спазва

Регламент на Съвета (ЕО) №

Подробна информация за необходимите

което е неразделна част от договора

 

II. УСЛОВИЯ

1. В процедурата за възлагане

подават оферти всички български

включително техни обединения

обществените поръчки и обявените

и документацията за участие

2. Представянето на оферта за

приеме напълно всички изисквания

при спазване на Закона за обществените

условия и изисквания от страна

Възложителя.  

3. В случай че участникът 

регистрирано като самостоятелно

обединението (или консорциума

създаване на обединение за участие

представено в оригинал или нотар

изисква създаване на юридическо

обединение от физически и/или

4. Споразумението трябва да

- определят точно и ясно

дейности между отделните

посочва съответния вид дейност

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

Условията и сроковете за задържане или освобождаване

ение се уреждат в договора за възлагане на обществена

ПОЗИЦИИ 

обособени позиции. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

възможност за представяне на варианти в офертите

ОЦЕНКА: „Икономически най-изгодна оферта“. 

ЗА ПУБЛИЧНОСТ: При извършването

да спазва изискванията за информация и публичност

ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО

за необходимите изисквания се съдържа в Приложение

от договора. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

възлагане на обществената поръчка могат да

български или чуждестранни физически или юридически

обединения, които отговарят на изискванията, посочени

и обявените изисквания от Възложителя в настоящите

участие.  

оферта за участие в настоящата процедура задължава

изисквания и условия, посочени в документацията

Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни

от страна на участник в поръчката не ангажира по

участникът участва като обединение (или консорциум

самостоятелно юридическо лице, тогава 

консорциума) сключват споразумение. Споразумението

обединение за участие в настоящата обществена поръчка

или нотариално заверено копие. Възложителят

юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител

физически и/или юридически лица.  

трябва да съдържа клаузи, които: 

и ясно разпределението на изпълнението на отделните

отделните участници в обединението. Разпределението

вид дейност, която ще се изпълнява от всеки 
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или освобождаване на 

обществена поръчка. 

ОФЕРТИТЕ 

офертите. 

 

извършването на услугата 

публичност, съгласно 

Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

Приложение №18, 

 

могат да участват, като 

или юридически лица, 

посочени в Закона за 

настоящите указания 

задължава участника да 

документацията за участие, 

на различни от тези 

ангажира по никакъв начин 

консорциум), което не е 

тогава участниците в 

Споразумението за 

поръчка, следва да бъде 

Възложителят, не поставя и не 

изпълнител участник е 

изпълнението на отделните видове 

Разпределението следва да 

всеки от членовете на 
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обединението, като не е достатъчно

дейностите. Изискването е с цел

изискванията на ЗОП и 

обединението и съгласно чл.25, 

- гарантират, че всички членове

за изпълнението на договора

- посочват задължително

упълномощени да представляват

Възложителя, и да подписват

- гарантират, че всички

за целия период на изпълнение

- гарантират, че съставът

на договора за възлагане на обществена

5. В случай че участник в процедурата

финансово състояние, технически

обединението като цяло, освен

обратното. Документите за
представят само за членовете
съответствието си с критериите
6. Лице, което участва в обединение

физическо или юридическо лице

настоящата обществена поръчка

7. Участниците са длъжни да

обявлението и документацията

указания в хода по осъществяване

8. Участниците са длъжни да

предвидени в процедурата. 

9. Участниците могат да

упълномощено лице. Един пълномощник

участник. 

10. От участие в процедурата

участник в следните случаи:

 10.1. Когато участникът

документите или информация

информацията, предвидени в

от оценителната комисия, по

 10.2. Когато участникът

предварително обявените условия

от Възложителя образци, или

отговаря на нормативните изисквания

 10.3. Когато участникът

изискванията на чл. 57, ал. 2 от

 10.4. За когото по реда

невярна информация за доказване

критерии за подбор. 

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

достатъчно посочване на процентното разпределение

Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка

и настоящата документация от отделните

съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП; 

всички членове на обединението са отговорни заедно

договора;  

задължително физическото лице/физическите лица

представляват обединението пред трети лица

подписват всички документи от името на обединението

всички членове на обединението са задължени да

изпълнение на договора; 

съставът на обединението няма да се променя след

възлагане на обществена поръчка, до окончателното му изпълнение

в процедурата е обединение, изискванията за

технически възможности и квалификация, ще

освен когато в настоящата документация изрично

Документите за доказване на съответствие с критериите
членовете на обединението, чрез които участникът
итериите за подбор. 
обединение, не може да представя самостоятелна

юридическо лице може да участва само в едно обединение

поръчка. 

длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия

документацията за участие, както и тези, предвидени

осъществяване на процедурата. 

длъжни да представят всички изискуеми документи

 

могат да участват в процедурата лично или

Един пълномощник не може да представлява

процедурата по възлагане на обществена поръчка

случаи: 

участникът не е представил в офертата си някой от

информация по чл. 56 от ЗОП или документите

предвидени в настоящата документация, след като са му

комисия, по реда на чл.68, ал.8; 

участникът е представил оферта, която не

обявените условия в тази документация, или не е използвал

образци, или не са спазени указанията за изготвянето

нормативните изисквания; 

участникът е представил офертата, която не

ал. 2 от ЗОП; 

по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено

доказване на съответствието му с обявените
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процентното разпределение на 

преценка за спазване на 

отделните членове на 

отговорни заедно и поотделно 

лица, упълномощено/ 

лица, в т.ч. и пред 

обединението; 

задължени да останат в него 

променя след сключването 

окончателното му изпълнение. 

изискванията за икономическо и 

квалификация, ще се прилагат за 

документация изрично е посочено 

критериите за подбор се 
участникът доказва 

самостоятелна оферта. Едно 

обединение – участник в 

условия, установени в 

предвидени в настоящите 

документи и гаранции, 

или чрез изрично 

представлява повече от един 

поръчка се отстранява 

някой от необходимите 

документите съответно 

като са му били изискани 

която не отговаря на 

използвал изготвените 

изготвянето им или не 

която не отговаря на 

установено, че е представил 

обявените от възложителя 
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 10.5. Когато участникът

реабилитиран, за: престъпление

система, включително изпиране

подкуп по чл. 301 - 307 от

група по чл. 321 и 321а от Наказателния

чл. 194 - 217 от Наказателния

252 от Наказателния кодекс;

 10.6. Когато участникът

 10.7. Когато участникът

подобна процедура съгласно националните

 10.8. Когато участникът

Данъчно-осигурителния процесуален

с влязъл в сила акт на компетентен

отсрочване на задълженията

осигуряване съгласно законодателството

участникът е установен. 

 10.9. Когато участникът

сключил извънсъдебно споразумение

Търговския закон, а в случай

процедура съгласно националните

неговата дейност е под разпореждане

дейността си; 

 10.10. Когато участникът

за обществена поръчка, доказано

решение.който е виновен за неизпълнение

 10.11. Когато участникът

реабилитиран за престъпление

здравословните и безопасни

против трудовите права на работниците

 10.12. Когато участникът

чл. 313 от Наказателния кодекс

обществени поръчки; 

 10.13. Когато участникът

с Възложителя или със служители

както и когато участникът е

предотвратяване и установяване

 10.14. Когато участникът

като подизпълнител в офертата

 ***Изискванията по т

чл. 47, ал. 4 от ЗОП както следва

а) при събирателно дружество

Търговския закон;  

б) при командитно дружество

ограничено отговорните съдружници

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

участникът е осъден с влязла в сила присъда

престъпление против финансовата, данъчната или

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния

от Наказателния кодекс; участие в организирана

от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността

елния кодекс; престъпление против стопанството

кодекс; 

участникът е обявен в несъстоятелност  

участникът е в производство по ликвидация или

съгласно националните закони и подзаконови актове

участникът има задължения по смисъла на чл. 162, 

процесуален кодекс към държавата и към община

компетентен орган, освен ако е допуснато 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски

законодателството на държавата, в която 

участникът е в открито производство по несъстоятелно

споразумение с кредиторите си по смисъла

случай че участникът е чуждестранно лице - се намира

националните закони и подзаконови актове, включително

под разпореждане на съда, или участникът

участникът е виновен за неизпълнение на задължения

поръчка, доказано от възложителя с влязло в

виновен за неизпълнение на  

участникът  е осъден с влязла в сила присъда

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния

на работниците; 

участникът  е осъден с влязла в сила присъда за

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури

участникът или лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са

със служители на ръководна длъжност в неговата

участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или

установяване на конфликт на интереси;   

участникът участва в обединение или е дал съгласие

офертата на друг участник и е подал самостоятелна

по т.10.5.,  10.12 и 10.13 се прилагат се прилагат

както следва: 

събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и

командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския

съдружници; 
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присъда, освен, ако е 

данъчната или осигурителната 

Наказателния кодекс; 

организирана престъпна 

против собствеността по 

стопанството по чл. 219 - 

ликвидация или се намира в 

актове; 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

към община, установени 

допуснато разсрочване или 

вноски за социалното 

която кандидатът или 

несъстоятелност, или е 

смисъла на чл. 740 от 

се намира в подобна 

включително когато 

участникът е преустановил 

задължения по договор 

влязло в сила съдебно 

присъда, освен ако е 

кодекс, свързано със 

Наказателния кодекс 

присъда за престъпление по 

процедури за възлагане на 

ЗОП, са "свързани лица" 

неговата организация, 

или 22 от Закона за 

съгласие и фигурира 

самостоятелна оферта. 

прилагат за лицата по 

. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон, без 
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в) при дружество с ограничена

Търговския закон, а при еднолично

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон

г) при акционерно дружество

Търговския закон, а при липса

Търговския закон; 

д) при командитно дружество

закон;  

е) при едноличен търговец

ж) във всички останали

лицата, които представляват участника

з) в случаите по б. «а

чуждестранно лице има повече

прокуриста, в чиято представителна

България.  

!!! Липсата на обстоятелствата

една декларация, подписана

ал. 9 от ЗОП). В декларацията

в които се съдържат посочените

съгласно законодателството на

предоставя информация за тези

Когато участникът предвижда

само посочените по-горе изисквания

Когато участникът е 

т.10.5.-10.13. изисквания се отнасят

включени в Обединението.  

Не може да участва в

лице, за което в държавата, в

чл. 47, ал. 1 или някое от посочените

 

 

11. Доказателства за икономическо

 

Не се изискват 

 

12. Технически възможности

12.1.1. Списък на услугите

обществената поръчка, изпълнени

подаване на офертите в зависимост

дейността, придружен с доказателства

Участникът трябва да е изпълнил

подаване на офертата, минимум

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл

еднолично дружество с ограничена отговорност

Търговския закон;  

акционерно дружество – за овластените лица по чл

при липса на овластяване - за лицата по чл

командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал

търговец – за физическото лице-търговец; 

останали случаи, включително за чуждестранните

представляват участника. 

б. «а» - б. «ж» – и за прокуристите, когато има

има повече от един прокурист, декларацията се

представителна власт е включена територията

обстоятелствата по т. 10.5 - 10.13. се удостоверява

подписана от лицата, които го представляват (декларация

декларацията се включва и информация относно публичните

посочените обстоятелства, или компетентния

законодателството на държавата, в която участникът е установен

за тези обстоятелства служебно на възложителя

участникът предвижда участие на подизпълнители, за

горе изисквания по т.10.5. – 10.8, 10.12 и т. 10.13.;

участникът е обединение, което не е юридическо лице

сквания се отнасят за всяко от лицата (физически или

 

участва в процедурата чуждестранно физическо

държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата

от посочените в обявлението обстоятелства по чл

икономическо и финансово състояние 

възможности и квалификация на участника: 

услугите (Приложение 7), еднакви или сходни

изпълнени през последните 3 (три) години, считано

в зависимост от датата, на която е учреден

доказателства за извършените услуги. 

изпълнил през последните 3 (три) години, считано

минимум 3 (три) услуги/дейности еднакви
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по чл. 141, ал. 2 от 

отговорност - за лицата по 

по чл. 235, ал. 2 от 

по чл. 235, ал. 1 от 

. 244, ал. 4 от Търговския 

транните лица - за 

когато има такива; когато 

декларацията се подава само от 

територията на Република 

удостоверява от участника с 

декларация по чл. 47, 

публичните регистри, 

компетентния орган, който 

установен, е длъжен да 

възложителя.   

подизпълнители, за тях се прилагат 

.13.; 

ридическо лице, посочените в 

физически или юридически), 

физическо или юридическо 

от обстоятелствата по 

по чл. 47, ал. 2. 

сходни* с предмета на 

години, считано от дата на 

учреден или е започнал 

считано от датата на 

еднакви или сходни с 



Проект № 14-32-28/01.09.2014 , Комплексно

съвместимост на регистрите на движимите

автоматизирания обмен “, осъществяван

“Административен капацитет”, 

 

предмета на поръчката, като поне

електронни услуги.  

За услуги с предмет
свързани с изграждането на
архитектури и/или архитектури
проекти за изграждане 
реализацията на комплексни

 

Забележка: Посоченият период

получаване на оферти. 

 

Като доказателство за

към всеки от посочените в справката

възложителя за добро изпълнение

предмет, времетраене, стойност

 

Забележка:  В случай, че

изискването се прилага съобразно

 

12.1.2.Да притежава копие

внедрена и сертифицирана 

еквивалентен, издаден от 

„Българска служба за акредитация

който е страна по Многостранното

Европейската организация за

За доказване на това изискване

стандарт ISO 9001:2008 в областта

сертификат (заверено за вярност

доказателства за еквивалентни

ал. 4 от ЗОП.  

 

12.1.3. Да има внедрена система

стандарт ISO 27001 или еквивалентна

За доказване на това изискване

стандарт ISO 27001 за внедрена

или еквивалентен сертификат

ще приеме и други доказателства

управление на информационната

 

12.1.4.  Да има внедрена система

1:2011 или еквивалентен, осигуряваща

внедряване и поддръжка

решения/приложения или продукти

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

като поне една е във връзка с предоставяне на 

предмет сходен с предмета на поръчката се приемат
изграждането на информационни решения базирани на

архитектури ориентирани към услуги или с реализацията
изграждане на електронни административни 

комплексни информационни системи в публичния

Посоченият период се изчислява към датата, определена като

доказателство за изпълнените договори,  Изпълнителят следва

посочените в справката –декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1, 

изпълнение, от които са видни страните по договора

стойност и приемане без забележки. 

случай че Участникът предвижда участието на 

съобразно вида и дела на тяхното участие. 

опие от валиден сертификат, удостоверяващ

 система за управление на качеството - ISO 9001:2008 

от организация, акредитирана от Изпълнителна

акредитация” или от друг национален орган

Многостранното споразумение за взаимно

организация за акредитация за съответната област. 

изискване Участникът представя: Документ за сертификация

в областта на информационните технологии или

вярност с оригинала копие). Възложителят ще

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание

внедрена система за управление на информационна

еквивалентна, в област сходна с предмета на поръчката

изискване Участникът представя: Документ за сертификация

внедрена система зауправление на информационна

сертификат (заверено за вярност с оригинала копие

доказателства за еквивалентни мерки за внедрена

информационната сигурност на основание чл. 53, ал. 4 отЗОП

внедрена система за управление на IТ услуги, по стандарт

еквивалентен, осигуряваща/поддържаща предоставянето

поддръжка наинформационни системи или

или продукти.  
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предоставяне на административни 

се приемат услуги, 

базирани на многослойни 

или с реализацията на 
министративни услуги или с 

публичния сектор.  

определена като краен срок за 

ителят следва да представи 

1, т. 1, референции от 

по договора, неговият 

на подизпълнители, 

удостоверяващ наличието на 

ISO 9001:2008 или 

Изпълнителна агенция 

орган за акредитация, 

взаимно признаване на 

Документ за сертификация по 

технологии или еквивалентен 

Възложителят ще приеме и други 

качеството на основание чл. 53, 

информационна сигурност по 

на поръчката.  

Документ за сертификация по 

информационна сигурност 

копие). Възложителят 

внедрена система за 

ал. 4 отЗОП.  

по стандарт ISO 20000-

предоставянето на услуги по 

или софтуерни 
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За доказване на това изискване

стандарт ISO 20000-1:2011 

еквивалентен сертификат (заверено

приеме и други доказателства

на IТ услуги на основание чл

В случай на участие на обединение

членовете на обединението, които

Доказателствата за технически

са юридически лица се представят

доказва съответствието си с критериите

някои от документите, които

същите ще бъдат поискани по

При непредставяне в допълнително

бъде отстранен.  

Участниците могат да докажат

възможности и/или квалификация

това число и посочените 

определени от възложителя

представят доказателства, че

ресурсите на третите лица. 

 

12.1.4.Участникът в процедурата

поръчката, както следва: 

Ключов експерт 1: 

Ръководител проект, който
Образование и проф. квалификация
„Технически науки”, „Природни

Класификатор на областите

утвърден с ПМС № 125 от 2002 

чужбина, в области еквивалентни

години опит в управление на

технологии; Опит като ръководител

областта на изграждането на

изграждане на електронни административни

публичния сектор; 

Ключов експерт2: 

Ръководител на софтуерна разработка
изисквания: Образование и
в областите  „Технически науки

съгласно Класификатор на

направления, утвърден с ПМС

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

изискване Участникът представя: Документ за сертификация

1:2011 завнедрена система за управление на

сертификат (заверено за вярност соригинала копие). Възложителят

доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система

основание чл. 53, ал. 4 отЗОП.  

на обединение съответният сертификат се представя

обединението, които ще разработват информационната система

технически възможности относно участници обединения

се представят само за участниците, чрез които

си с критериите за подбор. В случай, че участник

които доказват техническите възможности и

поискани по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.  

допълнително дадения срок по чл. 68, ал. 9 от ЗОП

докажат съответствието си с изискванията

квалификация с възможностите на едно или повече

посочените подизпълнители. В тези случаи, освен

възложителя за доказване на съответните възможности

доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат

процедурата трябва да разполага с екип за

който да отговаря на следните минимални
квалификация: Образователна степен магистър

Природни науки, математика и информатика

областите на висше образование и професионалните

от 2002 г., или еквивалентна образователна степен

еквивалентни на посочените; Професионален опит
управление на проекти или на екипи в областта на информационните

ръководител на най-малко 3 успешно завършени

изграждането на информационни системи; Участие в поне

електронни административни услуги (ЕАУ) или изграждането

софтуерна разработка, който да отговаря на следните
Образование и проф. квалификация:Образователна степен

Технически науки” , „Природни науки, математика и

Класификатор на областите на висше образование и професионалните

с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна
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Документ за сертификация по 

управление на IТ услуги или 

копие). Възложителят ще 

внедрена система управление 

се представя само от 

информационната система.  

обединения, които не 

които обединението 

участник не представи 

възможности и квалификация, 

от ЗОП, участникът ще 

изискванията за технически 

повече трети лица, в 

освен документите, 

ожности, участниците 

имат на разположение 

екип за изпълнение на 

минимални изисквания: 

магистър в област, 

информатика”, съгласно 

професионалните направления, 

образователна степен, придобита в 

Професионален опит: Най-малко 5 

на информационните 

завършени проекта в 

в поне един проект на 

изграждането на ИС в 

следните минимални 

Образователна степен „магистър” 

ка и информатика”, 

и професионалните 

еквивалентна образователна 
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степен, придобита в чужбина

опит: Опит в реализацията на

информационните технологии

информационни решения базирани

ориентирани към услуги; 

софтуерното инженерство; 

Ключов експерт3: 

Бизнес аналитик(2 експерта
изисквания: Образование
образователно-квалификационна

„Социални, стопански и правни

математика и информатика

образование и професионалните

еквивалентна образователна

посочените; Професионален
на информационните технологии

проектирането; 

Ключов експерт 4: 

Софтуерни разработчици (3 

изисквания: Образование и
в областите  „Технически науки

съгласно Класификатор на

направления, утвърден с ПМС

степен, придобита в чужбина

опит: Най-малко 3 години

информационни системи и

завършени проекта в областта

2-ма от С Разработчици да

участника технология (за реализация

система и база данни). 

 

Ключов експерт 5: 

Експерт тестване на софтуер
изисквания: Образование и
в областите  „Технически науки

съгласно Класификатор на

направления, утвърден с ПМС

степен, придобита в чужбина

опит: Най-малко 3 години

информационни системи и

завършени проекта в областта

Участникът трябва да посочи

екипа, които предлага да ръководят

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

чужбина, в области еквивалентни на посочените;

реализацията на най-малко 3 успешно завършени проекта

технологии, свързани с разработката на

решения базирани на многослойни архитектури и или

 Минимум 5 години практически опит

експерта), които отговарят на следните
Образование и проф. квалификация: Висше

квалификационна степен „бакалавър” или по-висока

и правни науки”, „Технически науки” или „Природни

информатика”, съгласно Класификатор на областите

професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 

образователна степен, придобита в чужбина, в области

Професионален опит: Най-малко 3 години практически

технологии при описването на работни процеси, 

разработчици (3 експерта), които да отговарят на следните
Образование и проф. квалификация: Образователна степен

Технически науки” или „Природни науки, математика и

Класификатор на областите на висше образование и професионалните

с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна

чужбина, в области еквивалентни на посочените;

години практически опит  в областта на

системи и/или софтуерни приложения; Най-малко

областта на изграждането на информационни системи

Разработчици да притежават сертификат за владеене на предложената

за реализация на системата – развойна среда

софтуер, който да отговаря на следните
Образование и проф. квалификация: Образователна степен

Технически науки” или „Природни науки, математика и

Класификатор на областите на висше образование и професионалните

с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна

чужбина, в области еквивалентни на посочените;

години практически опит  в областта на

системи и/или софтуерни приложения; Най-малко

областта на изграждането на информационни системи

посочи образованието и професионалния опит

да ръководят или да отговарят за изпълнението на
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посочените; Професионален 

проекта в областта на 

разработката на многослойни 

архитектури и/или архитектури 

опит в областта на 

следните минимални 

Висше образование, 

висока,  в областите 

или „Природни науки, 

областите на висше 

№ 125 от 2002 г., или 

области еквивалентни на 

практически опит  в областта 

процеси, бизнес анализа и 

следните минимални 

Образователна степен „магистър” 

математика и информатика”, 

и професионалните 

еквивалентна образователна 

посочените; Професионален 

областта на разработка на 

малко 2 успешно 

информационни системи. Минимум 

владеене на предложената от 

развойна среда, операционна 

следните минимални 

Образователна степен „магистър” 

математика и информатика”, 

и професионалните 

ентна образователна 

посочените; Професионален 

областта на разработка на 

малко 2 успешно 

информационни системи. 

опит на членовете на 

изпълнението на дейностите.  
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В изпълнение на изискванията

експертите, съгласно образец

За всеки от предложените експерти

на членовете на екипа и за

Приложение №13. 

Когато участникът е обединение

изисквания се прилагат за обединението

обединението. 
 

 

III. УКАЗАНИЯ

1. Всеки участник следва да

посочен в техническата спецификация

2. Лице, което участва в

подизпълнител в офертата на

оферта. Не се допуска едно лице

като част от обединение, както

3. Свързани лица и свързани предприятия

процедурата. 

4. Не се допуска представяне

офертата, същата не се разглежда

5. Офертите следва да отговарят

бъдат оформени по приложените

6. При изготвяне на офертата

обявените от Възложителя условия

7. Офертата (вкл. Ценовото

списъкът по чл. 56, ал. 1, т

участника, съгласно документа

състояние (документа за самоличност

упълномощено лице или лица

пълномощно на упълномощеното

8. Всички документи, свързани

представените документи на

56, ал. 4 от ЗОП. Ако в предложението

чужд език, същите трябва да са

9. Всички документи, представени

представляващо/и участника

представени в оригинал 

представляващо/и участника с

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

изискванията към екипа, участникът следва да представи

образец Приложение №7.  

предложените експерти следва да се приложи Декларация

и за истинност на представените данни, съгласно

обединение, което не е юридическо лице

за обединението като цяло, а не за отделните лица

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

следва да представи само една оферта за целия обем

спецификация. 

участва в обединение или е дало съгласие и

офертата на друг участник, не може да представя

едно лице едновременно да участва в поръчката

както и като част от две или повече обединения

свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни

представяне на варианти на офертата. При наличието

лежда и се предлага за отстраняване. 

отговарят на изискванията, посочени в настоящите

приложените към документацията за участие образци

офертата всеки участник трябва да се придържа

Възложителя условия. 

еновото предложение), всички документи, съдържащи

. 1, т. 14 от ЗОП, се подписват от лицето, което

документа за регистрация, респ. удостоверението

за самоличност - за физическите лица) или

или лица, като в офертата се прилага заверено

упълномощеното/ите лице/а. 

свързани с офертата, трябва да бъдат на български

документи на чужд език трябва да са съобразени с изискванията

предложението са включени документи и/или

трябва да са придружени и с превод на български език

представени от участника трябва да са подписани

участника и последователно номерирани. Документи

оригинал е необходимо да бъдат заверени 

участника с гриф „Вярно с оригинала” на всяка страница
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представи списък на 

Декларация за ангажираност 

данни, съгласно образец 

лице, минималните 

отделните лица, включени в 

ТА 

целия обем на поръчката, 

съгласие и фигурира като 

представя самостоятелна 

поръчката самостоятелно и 

обединения. 

самостоятелни участници в 

наличието на варианти на 

настоящите указания и да 

образци. 

придържа точно към 

съдържащи се в нея и 

лицето, което представлява 

удостоверението за актуално 

лица) или от надлежно 

заверено нотариално 

на български език, а 

с изискванията на чл. 

и или сертификати на 

български език. 

подписани от лицето/ата, 

Документи, които не са 

заверени от лицето/ата, 

страница. 
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10. Подпечатването на документите

условие, което се отнася само

11. Всички разходи по подготовката

участника. Възложителят не

класиран или в случай на прекратяване

разходи по подготовката на офертата

12. Възложителят си запазва

представени копия от документи

заверени копия на същите. 

13. При участие под формата

на договора за обединение

представлява участниците в

обединението, в който се

подпечанва от това лице. 

14. Когато участникът предвижда

подизпълнителите, видовете

на подизпълнителите и съответстващият

на обществената поръчка. 

15. Всички участници следва

„д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т

съответствието следва да се представи

на обстоятелствата по чл. 47, 

Декларацията се подписва от

47, ал. 4 от ЗОП. Декларации

валидни. 

16. Ако участникът е обединение

представя от представляващия

лице, включено в обединението

17.Участниците са длъжни да

обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА

Офертата се изготвя по прилож

съдържа три отделни запечатани

 

1.Плик № 1 „Документи
информацията, изисквани от

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

документите от приложените образци с печата

само за юридическите лица и едноличните търговци

дготовката и представянето на офертата

Възложителят не носи отговорност в случай, че участникът

на прекратяване на процедурата, за извършените

подготовката на офертата. 

запазва правото в случай на съмнение в автентичността

документи да изиска от участника оригиналите

формата на обединение (консорциум) се представя

обединение, а когато в договора не е посочено

участниците в обединението – и документ, подписан

който се посочва представляващият.Офертата 

предвижда участие на подизпълнители, в офертата

видовете работи от предмета на поръчката, които ще

съответстващият на тези работи дял в проценти

следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал

. 2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП, като за удостоверяван

да се представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (Приложение № 4). 

подписва от лицата, представляващи участника при

Декларации, които не са подписани саморъчно, не

обединение, което не е юридическо лице, 

представляващия обединението и от всяко физическо и

нението.  

длъжни да уведомят Възложителя за всички настъпили

от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от настъпването

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

приложените в документацията образци. Общият

запечатани непрозрачни и надписани плика, както

Документи за подбор”, в който се поставят

изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 
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печата на участника е 

едноличните търговци. 

офертата са за сметка на 

участникът не бъде 

извършените от участника 

в автентичността на 

оригиналите или нотариално 

представя заверено копие 

посочено лицето, което 

подписан от лицата в 

Офертата се подписва и 

офертата се посочват 

които ще се предложат 

проценти от стойността 

. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-

за удостоверяването на 

от ЗОП за отсъствие 

при условията на чл. 

саморъчно, не се приемат за 

лице, декларацията се  

физическо и/или юридическо 

настъпили промени в 

настъпването им. 

ОКУМЕНТИ 

Общият пликтрябва да 

както следва: 

поставят документите и 

т. 1 -6, 8, 11 – 14 от 
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ЗОПи отнасящи се до критериите

(на хартиен носител в един оригинал

Документите за подбор се 

№ 1) с надпис „Документи

„Технологични разработки
съществуващото положение
подобряване на вътрешните
административни услуги и
ОПАК 14-32-28/01.09.2014 

осигуряване на оперативна
ценности и музеите на Министерство
обмен” 

1.1. Оферта на участника–

При участие на обединение документът

1.2.Списък на документите

Образецът се подписва от представляващия

документът се представя общо

обединението; 

1.3. Административни сведения
Приложение № 3. 

Образецът се подписва от представляващия

документът се представя общо

обединението; 

Предстанянето на участника
идентификационен код по чл

друга идентифицираща информация

държавата, в която участникът

кореспонденция при провеждането

следва да съдържа достатъчно

правосубектност; постоянен

органи и представителство

съдебни или административни

законодателството на държавата

Съгласно чл.16г, ал.5, т.2 от
което се съдържа в офертата
кандидатът или участникът
вписан в регистъра на сп
увреждания, поддържан от Агенцията
регистър на държава - членка

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

критериите за подбор на участниците, както е посочено

един оригинал и на електронен носител във формат

подбор се поставят в отделен запечатан непрозрачен

Документи за подбор за открита процедура по ЗОП

разработки на специализирани информационни модули
положение и практика, оптимизиране на работните
вътрешните процедури, въвеждане на всички
услуги и съпътстващо обучение в изпълнение

28/01.09.2014 г. „Комплексно административно обслужване
оперативна съвместимост на регистрите на движимите

Министерство на културата за целите на автоматизирания

– изготвена съгласно приложения образец Приложение

обединение документът се представя общо за обединението

документите, съдържащи се в офертата, съгласно Приложение

от представляващия участника, а при участие

представя общо за обединението и се подписва от представляващия

министративни сведения и представяне на участника

от представляващия участника, а при участие

представя общо за обединението и се подписва от представляващия

участника следва да  включва: Посочване

по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ

идентифицираща информация в съответствие със законодателството

участникът е установен, както и адрес, включително

провеждането на процедурата. Идентифициращата

достатъчно данни за правната индивидуализация на

постоянен адрес или седалище и адрес на управление

представителство; вписване в търговски регистри и/или

административни органи и/или обявяване в публични актове

държавата, в която участникът е установен.  

т.2 от ЗОП в представянето на кандидата
офертата, се включва декларация, с която се

участникът, съответно всеки от участниците в 

на специализираните предприятия и кооперации
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или

членка на Европейския съюз. 
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както е посочено по-долу, 

формат pdf) 

непрозрачен плик (плик  

по ЗОП с предмет: 

информационни модули, анализ на 
работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по 
административно обслужване чрез 

жимите културни 

на автоматизирания 

Приложение №1. 

обединението; 

Приложение № 2. 

участие на обединение 

подписва от представляващия 

участника, съгласно 

участие на обединение 

подписва от представляващия 

Посочване на единен 

регистър, БУЛСТАТ и/или 

законодателството на 

включително електронен, за 

Идентифициращата информация 

индивидуализация на участника, в т.ч. 

управление; управителни 

и/или регистрация в 

публични актове, съгласно 

кандидата или участника, 

която се декларира дали 

участниците в обединението, е 
кооперации на хора с 
или в еквивалентен 
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1.3.1.  Декларация по чл. 47, 

Когато участникът в процедурата

следва да приложи заверено

подписан от лицата в обединението

обединението. В този случай

всяко физическо или юридическо

1.4. Оригинал на банкова гаранция
гарания под формата на парична

1.5. Доказателства за финансово

Не се изискват.  

1.6. Доказателства за наличие
участника за изпълнение на

1.6.1. Списък на изпълнените

подаване на офертата проекти

Приложение № 7. 

Забележка: Посоченият период

срок за получаване на оферти

За всяка посочена в списъка услуга

от получателя на услугата или

регистър, в който е публикувана

приложени удостоверения, няма

1.6.2. Списък на ключовите експерти

поръчка – попълнен по образец

(образец Приложение № 7б) 

1.7. Декларация по чл. 47, ал

1.8. Декларация по чл. 56, ал

1.9. Декларация за липсата
параграф 1и чл.109, параграф
966/2012на Европейския парламент
финансовите правила, приложими

1.10. Декларация за запознаване

1.11. Декларация за използване
посочват видовете работи от
подизпълнителите и съответстващият
стойността на обществената
Приложение № 9. 

1.12. Декларацияза приемане

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение №

процедурата е обединение, което не е юридическо

заверено копие на договора за обединението или

обединението, в който задължително е посочен представляващия

случай документите, посочени в т. 1.3. следва да

юридическо лице, включено в обединението.  

банкова гаранция за участие или копие на документа
на парична сума; 

финансово и икономическо, съгласно чл. 50 от

наличие на технически възможности и квалификация
изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП. 

изпълнените през последните 3 (три) години, считано

проекти еднакви или сходни с предмета

 период се изчислява към датата, определена

оферти. 

списъка услуга задължително се прилага  удостоверение

услугата или от компетентен орган, или чрез посочване

публикувана информация за услугата. Услуги

удостоверения, няма да бъдат приемани. 

ключовите експерти, които ще извършват дейностите

по образец Приложение № 7а, с приложени

б)  

. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 4. 

. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Приложение № 5. 

липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
приложими за общия бюджет на Съюза – Приложение

запознаване с условията на поръчката – Приложение

използване/неизползване на подизпълнители
работи от предмета на поръчката, които ще се

съответстващият на тези работи дял в
обществената поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, 

приемане на условията в проекта на договор - Приложение
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Приложение №4 (в оригинал). 

юридическо лице, той 

обединението или друг документ, 

посочен представляващия 

следва да се представят от 

документа за внесена 

. 50 от ЗОП; 

и квалификация на 

считано от датата на 

предмета на поръчката– 

определена като краен 

удостоверение, издадено 

посочване на публичен 

Услуги, за които не са 

дейностите по обществената 

приложени автобиографии 

параграф 1, чл. 107, 

Регламент (ЕС, Евратом) № 

октомври 2012 г. относно 
Приложение № 6. 

Приложение №6а 

подизпълнители, в която се 
ще се предложат на 
дял в проценти от 

. 1, т. 8 от ЗОП - 

Приложение № 10а. 
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1.13. Декларация за съгласие

1.14. Декларация по чл. 56, ал

заетостта, включително минимална

Органите, от които участниците

задълженията, свързани със закрила

Република България, където трябва

Изпълнителна агенция „Главна

задължително от участника, или

*** Когато участникът

от участниците в обединението

*** При подписването

Използването на по-висок размер

предлаганата цена от офертата

"Минимална цена на труд

минималният размер на заплащане

месечен размер на осигурителния

ал.1, т.1 от Закона за бюджета

приложение №1 към чл.8, ал

размер на осигурителния доход

дейности и квалификационни

Допълнителна информация

заетостта, включително минималната

получена от Министерството

структури. 

1.15. Декларация по чл. 3, т
отношения с дружествата, регистрирани
режим, свързаните с тях лица
подизпълнител – Приложение

1.16.Декларация за липса на

конфликт на интереси по смисъла

принципа на безпристрастност

програми, съфинансирани от

Приложение № 13; 

1.17. Заверено пълномощно

офертата или някой документ

съгласно актуалната му регистрация

пълномощното се описва изрично

офертата и да представлява участника

2. Плик № 2 „Предложение
поставят „Предложение за 

изготвено съгласно Приложение

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

съгласие за участие като подизпълнител – Приложение

. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията

минимална цена на труда – Приложение № 10;

участниците могат да получат необходимата

със закрила на заетостта и условията на труд, които

където трябва да се извършат услугите са Агенция

Главна инспекция по труда“. Декларацията

участника, или управляващия и представляващ участника

участникът в процедурата е обединение, декларацията

обединението, свързани с изпълнението на услугата.

нето на декларацията следва да се има предвид

висок размер от минималната цена на труда при

офертата е допустимо; 

цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 

на заплащане на работната сила, определен 

осигурителния доход по дейности и групи професии

бюджета на държавното обществено осигуряване

.8, ал.1, т.1 от ЗБДОО за 2014г., е посочен минимален

осигурителния доход през календарната година по основни

квалификационни групи професии, съотносими към предмета

информация относно обстоятелствата, свързани

минималната цена на труда и условията на труд

Министерството на труда и социалната политика и създадените

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

тях лица и техните действителни собственициот
Приложение №12; 

липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки

по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 

безпристрастност и независимост при управление на

съфинансирани от Структурни те и Кохезионния фондове

пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя

документ от нея не е подписана от представляващия

регистрация, а от изрично упълномощен негов

описва изрично правомощието на упълномощеното лице

представлява участника в процедурата. 

Предложение за изпълнение на поръчката”, в който

Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо

Приложение № 14. 
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Приложение № 11. 

изискванията за закрила на 

 10; 

необходимата информация за 

труд, които са в сила в 

Агенция по заетостта и 

Декларацията се подписва 

участника. 

декларацията се представя 

услугата. 

предвид следното: 

при определянето на 

т.12 от ДР на ЗОП е 

определен като минимален 

професии съгласно чл.8, 

осигуряване (ЗБДОО). В 

посочен минимален месечен 

основни икономически 

предмета на поръчката. 

свързани със закрилата на 

на труд, може да бъде 

създадените към него 

икономическите и финансовите 
преференциален данъчен 

собственициот участник / 

насоки за избягване на 

 1605/2002 и за спазване 

управление на оперативните 

фондове на ЕС” – 

представя се, когато 

представляващия участника, 

негов представител. В 

упълномощеното лице да подписва 

в който участниците 

Техническо предложение), 
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Техническата оферта се поставя

надпис „Предложение за изпълнение

„Технологични разработки
съществуващото положение
подобряване на вътрешните
административни услуги и
ОПАК 14-32-28/01.09.2014 

осигуряване на оперативна
ценности и музеите на Министерство
обмен” 

ВНИМАНИЕ: В Техническото

изпълнение на дейности от предмета

цени по предмета на поръчката

предложение на участника. 

В случай, че офертата на участника

той следва да попълни декларация

Техническото предложение на

на Възложителя от документацията

– ЧАСТ ТРЕТА от Документацията

3. Плик № 3 „Предлагана
предложение на участника. То

поставено в отделен запечатан

предложение стойности по дейности

стойност (ДДС), като само общата

участие в процедурата се отстранява

висока от прогнозната стойност

по отделните дейности. 

Ценовото предложение се поставя

надпис „Предлагана цена за

„Технологични разработки
съществуващото положение
подобряване на вътрешните
административни услуги и
ОПАК 14-32-28/01.09.2014 

осигуряване на оперативна
ценности и музеите на Министерство
обмен” 

Извън плик № 3 с надпис

информация относно ценовото

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик

за изпълнение на открита процедура по ЗОП

разработки на специализирани информационни модули
положение и практика, оптимизиране на работните
вътрешните процедури, въвеждане на всички
услуги и съпътстващо обучение в изпълнение

28/01.09.2014 г. „Комплексно административно обслужване
оперативна съвместимост на регистрите на движимите

Министерство на културата за целите на автоматизирания

Техническото предложение не трябва да се посочват

дейности от предмета на поръчката. Всякаква информация

поръчката, трябва да се съдържа единствено

 

на участника съдържа информация с конфиденциален

декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст

предложение на участника трябва да съответства на всички

документацията за участие, в това число и на Техническото

Документацията. 

Предлагана цена” (Ценово предложение), който с

участника. То следва да бъде изготвено съгласно Приложение

запечатан и непрозрачен плик. Заложените

по дейности следва да са посочени без данък върху

само общата крайна цена се посочи както с, така

се отстранява участник, който представи цена за

стойност на обществената поръчка и/или максималната

се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик

цена за изпълнение на открита процедура по 

разработки на специализирани информационни модули
положение и практика, оптимизиране на работните
вътрешните процедури, въвеждане на всички
услуги и съпътстващо обучение в изпълнение

28/01.09.2014 г. „Комплексно административно обслужване
оперативна съвместимост на регистрите на движимите

Министерство на културата за целите на автоматизирания

надпис „Предлагана цена” не трябва да се посочва

ценовото предложение на участника. 
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непрозрачен плик (плик № 2) с 

по ЗОП с предмет: 

информационни модули, анализ на 
работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по 
административно обслужване чрез 

движимите културни 

на автоматизирания 

се посочват цени за 

информация, свързана с 

единствено в ценовото 

конфиденциален характер, 

свободен текст.  

на всички изисквания 

Техническото задание 

който съдържа ценовото 

Приложение № 15 и 

Заложените в ценовото 

данък върху добавената 

с, така и без ДДС.От 

цена за изпълнение по-

максималната стойност 

непрозрачен плик (плик № 3) с 

процедура по ЗОП с предмет: 

информационни модули, анализ на 
работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по 
инистративно обслужване чрез 

движимите културни 

на автоматизирания 

се посочва никаква 
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1. Гаранция за участие в процедурата

лева. Тя може да бъде представена

Когато гаранцията е под формата

сметка IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

Българска народна банка – 

гаранцията и процедурата, з

бъде издадена от банка, като

на валидност на офертата. Ако

тя се представя в превод на б

Възложителят има право да

условията на чл. 61 от ЗОП

участници се освобождават

гаранциите за участие, без да

са престояли при него. 

Освобождаване на гаранциите

- Възложителят освобождава

(пет) работни дни след изтичане

за определяне на изпълнител

- Възложителят освобождава

място участници - след сключване

класирани участници - в срок

на решението за определяне на

- При прекратяване на процедурата

всички участници се освобождават

обжалване на решението за прекратяване

Задържане и усвояване на гаранциите

1. Възложителят има право

форма, когато участникът в процедур

- оттегли офертата си след изтичане

- е определен за изпълнител

обществена поръчка. 

2.Възложителят има право

процедурата, който обжалва

поръчка до решаване на спора

Когато с влязло в сила решение

конкуренцията отмени решението

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

V. ГАРАНЦИИ 

в процедурата - в размер на 3 700 (три хиляди

представена под формата на банкова гаранция или

под формата на парична сума, последната трябва

 IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща

 Централно управление, като се посочи изрично

процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата

като срокът й на валидност не може да бъде по

офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен

на български език.  

право да задържи гаранцията за участие в процедурата

ЗОП. Гаранциите за участие на класираните

освобождават по реда на чл.62 от ЗОП. Възложителят

без да дължи лихви за периода, през който средствата

гаранциите за участие в процедурата: 

освобождава гаранциите за участие на отстранените участници

изтичане на срока за обжалване на решението

изпълнител. 

освобождава гаранциите за участие на класираните на

сключване на договора за обществена поръчка

в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока

определяне на изпълнител. 

процедурата за възлагане на обществена поръчка

освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане

решението за прекратяване. 

усвояване на гаранциите за участие в процедурата: 

право да усвои гаранцията за участие, независимо

участникът в процедурата: 

след изтичане на срока за получаване на оферти;

изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи

право да задържи гаранцията за участие 

обжалва решението за определяне на изпълнител

спора. 

решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2от ЗОП Комисията

решението на възложителя и върне преписката
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хиляди и седемстотин) 

гаранция или парична сума. 

трябва да се преведе по 

обслужваща банка: 

посочи изрично видът на 

гаранция, същата трябва да 

бъде по-кратък от срока 

различен от българския, 

в процедурата при 

класираните и отстранените 

Възложителят освобождава 

който средствата законно 

отстранените участници в срок 5 

решението на Възложителя 

класираните на първо и второ 

поръчка, а на останалите 

на срока за обжалване 

поръчка гаранциите на 

след изтичане на срока за 

независимо от нейната 

оферти; 

да сключи договор за 

участие на участник в 

изпълнител на обществената 

Комисията за защита на 

преписката за продължаване 
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на процедурата за възлагане

решение, възложителят кани

съответствие с чл. 62, ал. 1, 

Участник, който след покана

се отстранява от участие. 

2. Гаранция за изпълнение на

на договора без ДДС, която трябва

календарни дни. Тя може да

парична сума. Когато гаранцията

се преведе по сметка IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

обслужваща банка: Българска

изрично видът на гаранцията

гаранция, същата трябва да бъде

различен от българския, тя

сроковете за задържане или освобождаване

договора за възлагане на обществената

Гаранцията за изпълнение трябва

договора за възлагане на обществената

Когато участникът или избраният

лице, в съответствие с чл. 60, 

вносител/ наредител по гаран

Разходите по откриването на

договора са за сметка на

Участникът/Изпълнителят трябва

откриване и обслужване на съответната

бъде по-малък от определения

Възложителят освобождава 

договора без да дължи лихви

при него. 

 

VI. ОСНОВАНИЯ

1. Не може да участва в процедура

ще отстрани от участие всеки

1.1. е осъден с влязла в сила присъда

а) престъпление против

система,включително изпиране

б) подкуп по чл. 301 - 307 

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

възлагане на обществена поръчка от последното

кани участниците, на които гаранцията е

ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция

покана и в определения в нея срок не представи отново

изпълнение на договора - в размер на 5% (пет процента

която трябва да обхваща  целия срок на договора

може да бъде представена под формата на банкова

гаранцията е под формата на парична сума, последн

 IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

Българска народна банка - Централно управление

гаранцията и процедурата, за която се внася тя

трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция

арския тя се представя в превод на български език

или освобождаване на гаранцията за изпълнение

на обществената поръчка. 

изпълнение трябва да бъде представена към момента 

на обществената поръчка. 

избраният изпълнител е обединение, което не

чл. 60, ал. 3 от ЗОП, всеки от съдружниците в

гаранцията за участие и/или гаранцията за изпълнение

откриването на гаранцията за участие и гаранцията за

сметка на участника, съответно на определения

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите

обслужване на съответната гаранция така, че размерът на

определения в настоящата документация за участие.

освобождава гаранциите за участие и гаранцията за

лихви за периода, през който средствата законно

VI. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

процедура за възлагане на обществена поръчка

всеки участник, който: 

сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

против финансовата, данъчната или 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния

307 от Наказателния кодекс; 
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последното законосъобразно 

гаранцията е възстановена в 

гаранция за участие. 

представи отново гаранция, 

процента) от стойността 

овора, удължен с 30 

банкова гаранция или 

последната трябва да 

 IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, 

управление, като се посочи 

внася тя. При банкова 

банковата гаранция е на език, 

български език. Условията и 

изпълнение се уреждат в 

 на подписване на 

което не е юридическо 

съдружниците в него може да е 

за изпълнение. 

гаранцията за изпълнение на 

определения изпълнител. 

еобходимите такси по 

размерът на гаранцията да не 

участие. 

гаранцията за изпълнение на 

законно са престояли 

поръчка и Възложителят 

или осигурителната 

Наказателния кодекс; 
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в) участие в организирана

Наказателниякодекс; 

г) престъпление против собствеността

д) престъпление против стопанството

1.2. е обявен в несъстоятелност

1.3. е в производство по ликвидация

националните закони и подзаконови

1.4. е в открито производство

споразумение с кредиторите

че кандидатът или участникът

съгласно националните закони

дейност е под разпореждане

дейността си; 

1.5. има задължения по смисъла

процесуален кодекс към държавата

компетентен орган, освен

задълженията, или има задължения

съгласно законодателството

установен; 

1.6. е виновен за неизпълнение

включително по отношение

доставките в поръчки по чл. 3, 

решение; 

1.7. е осъден с влязла в сила

кодекс във връзка с провеждане

1.8. при който лицата по чл. 47, 

от Допълнителните разпоредби

длъжност в неговата организация

1.9. е сключил договор с лице

установяване на конфликт на

2.Възложителят ще отстрани

2.1. не е представил някой от

ЗОП; 

2.2. за когото са налице обстоятелства

обстоятелства по чл. 47, ал. 2

2.3.е представил оферта, която

2.4. е представил оферта, която

Възложителя;  

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

организирана престъпна група по чл. 321 

против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния

против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния

несъстоятелност; 

по ликвидация или се намира в подобна процедура

подзаконови актове; 

производство по несъстоятелност, или е сключил

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна

закони и подзаконови актове, включително

разпореждане на съда, или кандидатът или участникът

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно

държавата и към община, установени с влязъл

освен ако е допуснато разсрочване или

задължения за данъци или вноски за социалното

законодателството на държавата, в която кандидатът или

неизпълнение на задължения по договор за обществена

отношение на сигурността на информацията и

по чл. 3, ал. 2, доказано от Възложителя с влязло

в сила присъда за престъпление по чл. 313 

провеждане на процедури за възлагане на обществени

по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла

разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители

организация; 

с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване

конфликт на интереси; 

отстрани всеки участник, който: 

някой от необходимите документи или информация

обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените

ал. 2 от ЗОП; 

която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал

оферта, която не отговаря на предварително обявените
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. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 

Наказателния кодекс. 

подобна процедура съгласно 

сключил извънсъдебно 

Търговския закон, а в случай 

в подобна процедура, 

включително когато неговата 

участникът е преустановил 

Данъчно-осигурителния 

влязъл в сила акт на 

или отсрочване на 

социалното осигуряване, 

кандидатът или участникът е 

обществена поръчка, 

информацията и сигурността на 

влязло в сила съдебно 

. 313 от Наказателния 

обществени поръчки; 

смисъла на § 1, т. 23а 

служители на ръководна 

за предотвратяване и 

информация по чл. 56 от 

посочените в обявлението 

. 57, ал. 2 от ЗОП;   

обявените условия на 
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2.5. за когото по реда на чл

информация за доказване на

за подбор; 

2.6. е декларирал съгласие да

обединение на друг участник

2.7. е декларирал съгласие да

обединение на друг участник

2.8.е свързано лице или свързано

обществената поръчка; 

2.9.представи цена за изпълнение

прогнозни стойности на поръчката

2.10. в случайте по чл. 70, ал

3. Не може да участва в 

Възложителят ще отстрани чуждестранно

държавата, в която е установено

б. „а”-„д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, 2

4. Възложителят ще отстрани

4.1. се представлява от лице

Министерство на културата

на подаване на оферта от участника

правоотношение в Министерство

4.2. има сключен трудов или

функции с лице работещо по

на културата или което през последната

офертата от участника, е било

Министерство на културата;

4.3. е лице работещо на трудово

културата, или което през последната

офертата от участника, е било

Министерство на културата 

за възлагане на обществената

4.4. е сключил договор за

правоотношение в Министерство

считано от датата на подаване

служебно правоотношение в

4.5. е в невъзможност да осигури

Възложителя. 

5. Възложителят има право по

предложената оферта. 

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил

доказване на съответствието му с обявените от Възложителя

съгласие да участва в тази поръчка като подизпълнител

участник; 

съгласие да участва в тази поръчка като подизпълнител

участник; 

или свързано предприятие със самостоятелен

изпълнение по-висока от съответните максимално

поръчката; 

. 70, ал. 3 от ЗОП.     

участва в процедурата за възлагане на обществената

отстрани чуждестранно физическо или юридическо

установено, е налице някое от обстоятелствата по

, т. 1, 2а и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 

отстрани всеки участник, който: 

лице, работещо на трудово или служебно правоотношение

културата или което през последната една година, считано

от участника, е било назначено на трудово

Министерство на културата; 

трудов или друг договор за изпълнение на ръководни

по трудово или служебно правоотношение

през последната една година, считано от датата

е било назначено на трудово или служебно правоотношение

; 

на трудово или служебно правоотношение в 

през последната една година, считано от датата

е било назначено на трудово или служебно правоотношение

 и притежава дялове от капитала на участник

обществената поръчка; 

договор за услуги с лице, работещо на трудово

Министерство на културата, или което през последната

подаване на оферта от участника, е било назначено

правоотношение в Министерство на културата; 

да осигури изискуемите експерти, съгласно 

право по всяко време да проверява заявените от участника
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е представил невярна 

Възложителя критерии 

подизпълнител или член на 

подизпълнител или член на 

самостоятелен участник в 

максимално допустими 

обществената поръчка и  

юридическо лице, за което в 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 

служебно правоотношение в 

година, считано от датата 

трудово или служебно 

ръководни или контролни 

правоотношение в Министерство 

датата на подаване на 

служебно правоотношение в 

правоотношение в Министерство на 

датата на подаване на 

служебно правоотношение в 

участник в процедурата 

трудово или служебно 

последната една година, 

назначено на трудово или 

съгласно изискванията на 

заявените от участника данни в 
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VII. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ
КЛАСИРАНЕ

1. Офертите за участие в настоящата

културата, гр. София 1040, бул

2.Офертата се представя в

изискванията на документацията

3.Участниците представят офертите

ОФЕРТА за участие в открита

„Технологични разработки
съществуващото положение
подобряване на вътрешните
административни услуги и съпътстващо
14-32-28/01.09.2014 г. „Комплексно
на оперативна съвместимост
музеите на Министерство на

Име на участника: .......................................................................

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт: .........................................................................

Телефон: ..................................., 

Електронен адрес: .......................................................................

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
1. Участниците предават

ненарушена цялост, върху

наименованието на поръчката

възможност факс и електронен

следва да се посочат и данните

2. Комуникацията

свързани с настоящата процедура

във форма, която недвусмислено

направените волеизявления

законодателство в Република

3.  Не се предвижда

настоящата обществена поръчка

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

в настоящата поръчка се подават в сградата на

 1040, бул. “Александър Стамболийски”, № 17. 

представя в писмен вид на хартиен носител, в

документацията. 

представят офертите си в запечатан непрозрачен плик с

Министерство

гр. София 1040, бул. “Александър Стамболийски

в открита процедура за обществена поръчка

разработки на специализирани информационни модули
положение и практика, оптимизиране на работните
вътрешните процедури, въвеждане на всички
услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на

Комплексно административно обслужване
съвместимост на регистрите на движимите културни

Министерство на културата за целите на автоматизирания

участника: ....................................................................... 

понденция: ............................................................ 

: ......................................................................... 

: ..................................., Факс: ...................................... 

адрес: ....................................................................... 

НА ОФЕРТИТЕ 

Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен

върху който участникът записва «Оферта

поръчката, адрес и лице за кореспонденция

електронен адрес, както и наименованието си. На челната

данните на Възложителя – име и адрес. 

Комуникацията и всички действия на възложителя

процедура, следва да бъдат на български език

недвусмислено да позволява да се установи автентичността

волеизявления, съгласно приложимите разпоредби на

Република България. 

предвижда закупуването на документацията

поръчка. 
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ОЦЕНЯВАНЕ И  

сградата на Министерство на 

носител, в съответствие с 

плик с надпис: 

терство на културата 

Стамболийски”, № 17 

поръчка с предмет: 

информационни модули, анализ на 
работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по ОПАК 

обслужване чрез осигуряване 
културни ценности и 

автоматизирания обмен” 

 

непрозрачен плик, с 

Оферта», посочва 

кореспонденция, телефон и по 

На челната страница 

теля и участниците, 

език, в писмен вид и 

установи автентичността на 

разпоредби на действащото 

документацията за участие в 
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Документацията за участие

публикуването на обявлението

второ от 

http://www.profilnakupuvacha.com/

 

4. Когато Възложителят

заинтересовано лице, еднократно

документацията на обществената

на процедурата, отстраняване

публикува променената документация

5. За участие в 

изготвена при условията и изискванията

6. При приемане на

датата и часът на получаването

7. Когато участникът

куриерска служба, крайният

неговото изтичане без значение

крайния срок и ако забавата

изпращането са за сметка на участника

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят 

нередност, еднократно да направи

обществена поръчка, свързани

отстраняване на пропуски или

 Всяко лице може да

документацията в 10-дневен

процедурата. 

Промените се извършват

на обявлението в Регистъра

документи се публикуват в профила

изпращането им в агенцията.

 В решението за промяна

оферти, който не може да бъде

може да не определя нов срок

изискванията към офертата или

 Възложителят ще удължи

че първоначално определеният

включително поради необходимост

документи към документацията

предоставяне на разяснението

за участие остават по-малко от

оферти с толкова дни, колкото

ЗОП.  

 Възложителят може да
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осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна
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за участие ще се публикува в профила на купувача

обявлението и решението (във връзка с чл. 64, ал

ЗОП). Профил на 

http://www.profilnakupuvacha.com/Министерство%20на%20културата. 

Възложителят, по собствена инициатива или по

еднократно направи промени в обявлението

обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност

отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка

документация на своя интернет адрес, посочен

участие в процедурата участникът следва да представи

условията и изискванията на настоящата документацията

приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният

получаването и посочените данни се записват във входящ

участникът изпраща офертата чрез препоръчана

крайният срок се счита за спазен, ако офертата е

значение, че пощенското клеймо указва дата

забавата се дължи на пощенска/куриерска служба

сметка на участника. 

НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят може, по собствена инициатива или

да направи промени в обявлението и/или документацията

свързани с осигуряване законосъобразност 

пуски или явна фактическа грешка. 

може да направи предложение за промени в обявлението

дневен срок от публикуването на обявлението

извършват чрез решение за промяна до 14 дни о

Регистъра на обществените поръчки. Решението

публикуват в профила на купувача в първия работен ден

агенцията. 

промяна възложителят определя и нов срок за

да бъде по-кратък от първоначално определения

нов срок, когато промените не засягат критериите

офертата или изпълнението на поръчката. 

е удължи обявените срокове в процедурата, когато

определеният срок е недостатъчен за изготвяне

необходимост от разглеждане на място на

документацията или оглед на мястото на изпълнение

разяснението от възложителя до крайния срок за получаване

малко от 3 дни, възложителят ще удължи срока за

колкото е забавата съгласно чл. 29, ал. 3, предложение

може да удължи обявените срокове в процедурата
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на купувача от деня на 

. 64, ал. 3, предложение 

на купувача  

 

или по предложение на 

обявлението и/или 

осигуряване законосъобразност 

фактическа грешка, то той ще 

посочен в т.3.   

да представи оферта, 

документацията за участие.  

отбелязват поредният номер, 

във входящ регистър. 

препоръчана поща или 

офертата е получена преди 

указва дата, предхождаща 

служба. Разходите по 

или по сигнал за 

или документацията на 

законосъобразност на процедурата, 

в обявлението и/или 

обявлението за откриване на 

дни от публикуването 

Решението и променените 

работен ден, следващ деня на 

срок за получаване на 

определения. Възложителят 

критериите за подбор, 

процедурата, когато се установи, 

изготвяне на офертите, 

място на допълнителни 

изпълнение. В случай че от 

получаване на оферти 

срока за получаване на 

предложение второ от 

процедурата, когато: 
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 - в първоначално определения

получено само едно заявление

 - това се налага в резултат

 С публикуването на решение

се смята, че всички заинтересовани

2. Отварянето на

реда, предвидени в чл. 34 от

ще се извърши на дата, час и

При промяна на датата и часа

писмено.   

3. Отварянето на

участниците в процедурата

представители на средствата

установения режим за достъп

 Комисията отваря пликовете

наличието на три отделни запечатани

членове подписват плик №

присъстващите участници да

 В присъствието на външните

трима от членовете й подписват

предлага по един представител

плик № 2 на останалите участници

документите и информацията

списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

  След извършването

публичната част от заседанието

4. Комисията разглежда

съответствие с критериите за

5.  Когато установи

за подбор, и/или друга нередовност

посочва в протокола по ал. 7 

публикуването му в профила

съответните документи в срок

установена липса на документи

участникът може в съответствие

обявлението, да замени представени

че ще удовлетвори поставените

6. След изтичане

разглеждане на допълнително

участниците с критериите за подбор

7. Комисията не разглежда

не отговарят на критериите за

8. Комисията при

 - да проверява заявените

информация от други органи
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определения срок няма постъпили заявления или

заявление или оферта; 

резултат от производство по обжалване. 

на решение за промяна в Регистъра на обществените

заинтересовани лица са уведомени, съгласно чл. 27а

Отварянето на офертите се извършва от назначена при

. 34 от ЗОП от Възложителя Комисия. Отварянето

час и място посочени в обявлението на обществената

и часа на отваряне на офертите участниците

Отварянето на офертите е публично и на него могат

процедурата или техни упълномощени представители

средствата за масово осведомяване и други лица

достъп до сградата, в която се извършва отварянето

отваря пликовете по реда на тяхното постъпване

отделни запечатани плика, след което най-малко трима

плик № 3. Комисията предлага по един представите

участници да подпише плик № 3 на останалите участници

на външните лица комисията отваря плик №

подписват всички документи, съдържащи се в

представител от присъстващите участници да подпише

останалите участници. Комисията след това отваря плик

информацията, които той съдържа, и проверява съответствието

т. 14. 

шването на всички гореописани действия

заседанието на комисията.  

Комисията разглежда документите и информацията в

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя

танови липса на документи и/или несъответствие

нередовност, включително фактическа грешка

по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници

профила на купувача. Участниците представят

в срок 5 работни дни от получаването на протокола

документи и/или несъответствие с критериите

съответствие с изискванията на възложителя

представени документи или да представи нови

поставените от възложителя критерии за подбор..  

изтичане на горепосочения срок, комисията 

допълнително представените документи относно съответствието

критериите за подбор, поставени от Възложителя.   

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците

критериите за подбор.  

Комисията при необходимост може по всяко време: 

заявените от участниците данни, включително чрез

органи и лица; 
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заявления или оферти или е 

обществените поръчки 

чл. 27а, ал. 10 от ЗОП. 

назначена при условията и по 

Отварянето на офертите  

обществената поръчка. 

участниците се уведомяват 

могат да присъстват 

представители, както и 

лица при спазване на 

отварянето.  

постъпване и проверява 

малко трима от нейните 

един представител от 

участници. 

плик № 2 и най-малко 

се в него. Комисията 

подпише документите в 

плик № 1, оповестява 

проверява съответствието със 

действия приключва 

информацията в плик № 1 за 

и съставя протокол.  

несъответствие с критериите 

грешка, комисията ги 

участници в деня на 

представят на комисията 

на протокола. Когато е 

критериите за подбор, 

възложителя, посочени в 

представи нови, с които смята, 

 

комисията пристъпва към 

относно съответствието на 

на участниците, които 

включително чрез изискване на 
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 - да изисква от участниците

 а) разяснения за заявени

 б) допълнителни доказателства

пликове № 2 и 3, като тази

техническото и ценовото предложение

  Комисията уведомява

основателни съмнения за споразумения

участници по смисъла на чл. 15 

 Пликът с цената, предлагана

изискванията на възложителя

 Комисията отваря плика

действия: 

 - разгледала е предложенията

изискванията на възложителя

 - оценила е офертите по

 Не по-късно от два рабо

комисията обявява най-малко

мястото на отварянето. Когато

съобщението съдържа и резултатите

за оценка. Отварянето на ценовите

68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне

цени и предлага по един представител

ценовите оферти. Преди отварянето

присъстващите лица резултатите

9. Когато офертата

което подлежи на оценяване

стойност на предложенията

комисията трябва да изиска от

образуване. Комисията определя

може да бъде по-кратък от три

10. Комисията може

отстраняване офертата, когато

 1. оригинално решение

 2. предложеното техническо

 3. наличието на изключително

 4. икономичност при изпълнение

 5. получаване на държавна

11. Когато участникът

Комисията прецени, че посочените

участника за отстраняване. Когато

необичайно ниска цена поради

е невъзможно да бъде доказано

отхвърли и участникът да се отстрани

12. В случай, че комплексните

икономически най – изгодна се
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участниците: 

заявени от тях данни; 

доказателства за данни от документите, 

като тази възможност не може да се използва

ценовото предложение на участниците. 

уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа

за споразумения, решения или съгласувани 

на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

цената, предлагана от участник, чиято оферта 

възложителя, не се отваря. 

отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила

предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието

възложителя; 

офертите по всички други показатели, различни от цената

два работни дни преди датата на отваряне на ценовите

малко чрез съобщение в профила на купувача

отварянето Когато критерият е икономически най

резултатите от оценяването на офертите по другите

на ценовите оферти се извършва публично при

отваряне на ценовите оферти комисията оповестява

един представител от присъстващите участници

Преди отварянето на ценовите оферти комисията

резултатите от оценяването на офертите по другите

офертата на участник съдържа предложение с числово

оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно

предложенията на останалите участници по същия показател

изиска от него подробна писмена обосновка за начина

определя разумен срок за представяне на обосновката

от три работни дни от получаване на искането за

Комисията може да приеме писмената обосновка и да

когато са посочени обективни обстоятелства, свързани

решение за изпълнение на обществената поръчка

техническо решение; 

изключително благоприятни условия за участника

при изпълнение на обществената поръчка; 

държавна помощ. 

участникът не представи в срок писмената

посочените обстоятелства не са обективни,  комисията

отстраняване. Когато комисията установи, че офертата

поради получена държавна помощ, за чието законово

доказано в определеният срок, тя предлага

да се отстрани. 

че комплексните оценки на две или повече оферти

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага
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 съдържащи се в 

използва за промяна на 

нейната работа възникнат 

съгласувани практики между 

конкуренцията. 

оферта не отговаря на 

е изпълнила следните 

на съответствието им с 

различни от цената. 

отваряне на ценовите оферти 

купувача датата, часа и 

най-изгодна оферта, 

по другите показатели 

публично при условията на чл. 

оповестява предлаганите 

частници да подпише 

комисията съобщава на 

другите показатели.  

с числово изражение, 

благоприятно от средната 

показател за оценка, 

за начина на неговото 

обосновката, който не 

искането за това.   

и да не предложи за 

обстоятелства, свързани с: 

поръчка; 

участника; 

писмената обосновка или 

обективни,  комисията предлага 

офертата на участник е с 

чието законово основание 

предлага офертата да се 

повече оферти са равни, за 

предлага най-ниска цена. 
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При условие, че и цените са еднакви

относителна тежест и се избира

показател.  

13. Комисията провежда

между класираните на първо

„икономически най-изгодна оферта

указан по- горе.  

14. В срок 5 работни

приемане на протокола от Възложителя

класирането на участниците

първо място за изпълнител

посочва отстранените от участие

отстраняването им. 

15. Възложителят 

резултатите от оценяването на

16. При писмено искане

решението, Възложителят в тридневен

достъп до протокола в зависимост

откаже достъп до информация

противоречи на нормативен

конкуренцията.  

17. Възложителят 

процедурата в 3-дневен срок

изпълнителния директор на Агенцията

18. Участниците имат

конкуренцията, съгласно чл.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 

1. Възложителят 

участника, определен за 

Възложителят е длъжен да

документацията проект, допълнен

основа на които е определен за

2. Възложителят няма

дневен срок от уведомяването

определяне на изпълнител.Възложителят

влизане в сила на решението

което е допуснато предварително

на срока по чл.41, ал.3 от ЗОП

3. Договорът за общ

изпълнител, който при подписване

1. не представи документ

ал.3, т.2 от ЗОП; 

2. не изпълни задължението

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя

се избира офертата с по-благоприятна стойност

Комисията провежда публично жребий за определяне

първо място оферти, ако поръчката се възлага

изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи

работни дни след приключване на работата 

от Възложителя, последният обявява с мотивирано

участниците. Със своето решение той определя участника

изпълнител на обществената поръчка. В решението

от участие в процедурата участници и оферти

Възложителят уведомява писмено участниците в 

ането на офертите в 3-дневен срок от издаването

писмено искане от участник, направено в срока за

Възложителят в тридневен срок от получаването му осигурява

зависимост от искането на участника. Възложителят

информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето

нормативен акт или предотвратява, ограничава

Възложителят уведомява писмено участниците, кога

срок от издаването на решението и изпраща копие

директор на Агенцията по обществените поръчки.   

Участниците имат право да подават жалби пред Комисията

съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените

НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва писмен договор за обществена

за изпълнител в резултат на проведената

длъжен да сключи договор, който съответства на

допълнен с всички приложения от офертата на

определен за изпълнител.  

Възложителят няма право да сключи договор преди 

уведомяването на заинтересованите участници за

изпълнител.Възложителят сключва договор в едномесечен

решението за определяне на изпълнител или на определението

предварително изпълнение на това решение, но не преди

от ЗОП.   

за обществена поръчка не се сключва с участник

подписване на договора: 

документ за регистрация в съответствие с изискването

задължението по чл.47, ал.10 от ЗОП  
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показателя с най-висока 

а стойност при този 

определяне на изпълнител 

възлага по критерий 

се определи по начина 

работата на Комисията, с 

мотивирано решение 

участника, класиран на 

решението Възложителят 

оферти и мотивите за 

в процедурата за 

издаването на решението. 

срока за обжалване на 

осигурява копие или 

Възложителят може да 

когато предоставянето й 

ограничава или нарушава 

участниците, когато прекрати 

изпраща копие от него до 

Комисията за защита на 

обществените поръчки.  

обществена поръчка с 

проведената процедура. 

съответства на приложения в 

офертата на участника, въз 

преди изтичане на 14-

участници за решението за 

едномесечен срок след 

на определението, с 

но не преди изтичането 

участник, определен за 

изискването по чл.25, 
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3. не представи определена

4. не извърши съответна

друго изискване, което е

изискванията на нормативен

при откриване на процедурата

 

4. Възложителят може

договор с втория класиран участник

място: 

1. откаже да сключи договор

2. не изпълни някое от

3. не отговаря на изискванията

обявлението изисквания на чл

 

ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
 

 

1. Изпълнителите

посочени в офертата. Сключването

изпълнителя от отговорността

Изпълнителите нямат право

1. сключват договор за

по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП; 

2. възлагат изпълнението

предмета на настоящата обществена

3. заменят посочен в офертата

а) за предложения подизпълнител

47, ал. 1 или 5 ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител

за изпълнение на една или повече

подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение

включително в случаите, ако

чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както

превъзлагат една или повече

за подизпълнение. 

В срок до три дни 

допълнително споразумение

офертата подизпълнител, изпълнителят

допълнителното споразумение

нарушена някоя от забраните

Подизпълнителите нямат

които са включени в предмета

Изключенията от забраната

посочени в чл. 45а, ал. 5 от ЗОП

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

определена гаранция за изпълнение на договора

съответна регистрация, не представи документ

което е необходимо за изпълнение на поръчката

нормативен или административен акт и е поставено

процедурата. 

Възложителят може с решение да определи за изпълнител

класиран участник в случаите, когато участникът, класиран

сключи договор; 

някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП; 

на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП или

на чл.47, ал.2 от ЗОП. 

ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с под

Сключването на договор за подизпълнение

отговорността му за изпълнение на договора за обществена

нямат право да: 

договор за подизпълнение с лице, за което е налице

изпълнението на една или повече от дейностите

обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители

посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство

подизпълнител престане да отговаря на нормативно

или повече от дейностите, включени в предмета

подизпълнение е прекратен по вина на 

случаите ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство

както и при нарушаване на забраната подизпълнителите

повече от дейностите, които са включени в предмета

дни от сключването на договор за подизпълнение

споразумение към него, или на договор, с който се заменя

зпълнител изпълнителят изпраща оригинален екземпляр

споразумение на възложителя заедно с доказателства

забраните, посочена по-горе в т. 1, 2 или 3. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече

предмета на договора за подизпълнение. 

от забраната по горепосочената т. 2 и по предходния

от ЗОП.  
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договора; 

документ или не изпълни 

поръчката съгласно 

поставено от възложителя 

изпълнител и да сключи 

участникът, класиран на първо 

или на посочените в 

подизпълнение с подизпълнителите, 

подизпълнение не освобождава 

обществена поръчка. 

налице обстоятелство 

дейностите, включени в 

са подизпълнители; 

обстоятелство по чл. 

нормативно изискване 

предмета на договора за 

на подизпълнителя, 

възникне обстоятелство по 

подизпълнителите да 

предмета на договора 

подизпълнение или на 

се заменя посочен в 

екземпляр от договора или 

доказателства, че не е 

повече от дейностите, 

предходния абзац са 
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Изпълнителят е длъжен

изпълнението му възникне обстоятелство

нарушаване на забраната, че

повече от дейностите, които

14-дневен срок от узнаването

подизпълнение при спазване на

Възложителят приема

обществена поръчка, за която

когато е приложимо в присъствието

При приемането на работата

доказателства, че договорът

нея не е извършена от подизпълнителя

Възложителят извършва

обществена поръчка, за който

приложимо, след като получи

подизпълнителите всички 

изпълнителя и на подизпълнителя

изпълнителят представи на възложителя

е прекратен, или работата

възложителят извършва окончателното

поръчка, за който има сключени

изпълнителя, посочените в предходното

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 

 

 

 1. При предоставяне

процедурата и при сключването

може да посочи коя част от информацията

характер. Участниците нямат

 2. При подаване на офертата

има конфиденциален характер

Възложителят няма право да

посочена от тях като конфиденциална

тайни. 

 3. Възложителят няма

кандидати и участници, п

технически или търговски тайни

ЗОП. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ
 

 

 1. Комуникацията и всички

в писмена форма и във форма

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

длъжен да прекрати договор за подизпълнение

възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП

забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат

които са включени в предмета на договора за подизпълнение

узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва

спазване на условията и изискванията на чл. 45а., ал

приема изпълнението на дейност по договора

която изпълнителят е сключил договор за

присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя

на работата изпълнителят може да представи

договорът за подизпълнение е прекратен, или работата

подизпълнителя. 

извършва окончателното плащане по договор

за който има сключени договори за подизпълнение

получи от изпълнителя доказателства, че

всички приети от възложителя работи в присъствието

подизпълнителя. В случаите, когато при приемането

на възложителя доказателства, че договорът за

работата или част от нея не е извършена от 

окончателното плащане по договор за настоящата

има сключени договори за подизпълнение, без

ените в предходното изречение доказателства.  

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

предоставяне на техническите спецификации на

сключването на договора за обществена поръчка

част от информацията, която им предоставя, има

нямат право да разкриват тази информация. 

на офертата си участникът също може да посочи

характер и да изисква от Възложителя да

право да разкрива информация, предоставена му

конфиденциална по отношение на технически

няма право да разкрива информация, предоставена

участници посочена от тях като конфиденциална по

търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Комуникацията и всички действия в процедурата, следва да бъдат

във форма, която недвусмислено да позволява
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подизпълнение, ако по време на 

 5 ЗОП, както и при 

превъзлагат една или 

договора за подизпълнение в 

сключва нов договор за 

а., ал. 1 – 5 ЗОП.  

договора за настоящата 

договор за подизпълнение, 

подизпълнителя. 

представи на възложителя 

работата или част от 

договор за настоящата 

подизпълнение, когато е 

казателства че е заплатил на 

в присъствието на 

приемането на работата 

договорът за подизпълнение 

извършена от подизпълнителя, 

настоящата обществена 

подизпълнение, без да получи от 

на участниците в 

поръчка Възложителят 

има конфиденциален 

посочи коя част от нея 

Възложителя да не я разкрива. 

предоставена му от участниците, 

технически или търговски 

предоставена му от 

конфиденциална по отношение на 

чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от 

ПРОЦЕДУРАТА 

следва да бъдат извършвани 

позволява да се установи 
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автентичността на направените

действащото законодателство

 2. Обменът на информация

извърши лично (на ръка), 

разписка, по факс на посочения

участника е уведомил Възложителя

разпоредбите на Закона за електронния

 3. До изтичане валидността

число електронния адрес, когато

в нея. В случай, че адресът

уведомен за това, писмата ще

28/01.09.2014 , Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата

осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

направените волеизявления, съгласно приложимите

законодателство в Република България. 

информация между Възложителя и участниците

ръка), чрез куриерска служба, препоръчана поща

посочения от участника адрес, или на онзи друг

Възложителя при промяна, или на електронен адр

за електронния документ и електронния подпис

валидността на офертата, се считат за валидни

адрес когато има такъв), телефонът и факсът посочени

адресът, телефонът или факсът е променен и Възложителят

писмата ще се считат за редовно връчени. 
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приложимите разпоредби на 

участниците може да се 

препоръчана поща с обратна 

онзи друг адрес, за който 

електронен адрес при спазване 

подпис. 

валидни адресите (в това 

посочени от участника 

и Възложителят не е 


