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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване 

и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и 

периферни устройства  за нуждите на Министерството на културата“ 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в 

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

със Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка 

дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на 

Възложителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на културата 

гр. София 

бул. „Ал. Стамболийски” № 17 

Телефон: 02 94 00 878 

Факс: 02 9818145 

e-mail: k.georgieva@mc.government.bg 

 
1. ОСНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
1.1. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в 

настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно 

с предмета на поръчката. 

2.ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

2.1. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита по реда на Глава V от Закона 
за обществени поръчки. 
 

Срокът за набиране на оферти по тази обществена поръчка е намален с 12 дни при условията 

на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, предложение първо и второ. Възложителят предоставя пълен достъп по 

електронен път до документацията на следния интернет адрес: 

http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B

5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D

0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0 
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3. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Закупуване и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и 

периферни устройства за нуждите на Министерството на културата. 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и действието му се 

прекратява с изтичането на всички гаранционни срокове. 

Срокът на извършване на доставката на техниката е до 60 (шестдесет) календарни дни от 

влизането на договора в сила.  

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: град София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17 – 

административната сграда на Министерството на културата. 

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: Обща прогнозна стойност в размер на 152 300 (сто петдесет и 

две хиляди и триста) лева без ДДС или 182 760 (сто осемдесет и две хиляди седемстотин и 

шестдесет) лева с ДДС  

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

 

Авансово  плащане – в размер на 20% от стойността на договора след представяне на 

фактура. Авансовото плащане по договора се извършва в срок до 20 (десет) работни дни след 

подписването му и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Окончателно плащане в размер на 80 % от стойността на договора, съгласно ценовото 

предложение на Изпълнителя, платимо в срок до 20 (двадесет) работни дни, след представяне на 

двустранен констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя и 

представена фактура в оригинал.  

Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да 

бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни 

документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна 

информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът 

за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на  която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции 

и/или допълнителна информация. 
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8. ГАРАНЦИИ  

8.1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Гаранция за участие в процедурата - в размер на 1 523 

(хиляда петстотин двадесет и три) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова 

гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се 

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

БНБ – ЦУ, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При 

банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може 

да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен 

от българския, тя се представя в превод на български език.  

8.2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - в размер на 5% (пет процента) от 

стойността на договора без ДДС, която трябва да обхваща  целия срок на договора, удължен с 30 

календарни дни. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. 

Когато гаранцията е под формата на парична сума, последната трябва да се преведе по сметка 

IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ-ЦУ, като се 

посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася тя. При банкова гаранция, 

същата трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция е на език, различен от 

българския, тя се представя в превод на български език. Условията и сроковете за задържане или 

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената 

поръчка. 

Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена към момента на подписване на 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

участие, съответно за изпълнение. 

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е 

юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 

съответно вносител на сумата по гаранцията. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на 

изпълнител; 
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2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане 

на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички 

кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията 

отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани 

участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да 

представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не 

представи отново гаранция, се отстранява от участие. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността до решаване на 

спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от 

предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. 

Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят ще задържи гаранцията за участие независимо 

от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на 

срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване 

на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 

9. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Не се предвиждат обособени позиции. 

10. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

11.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА: „Икономически най-изгодна оферта“. 

 

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
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1. Всеки участник следва да изготви своята оферта в съответствие с изискванията на Закона 

за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

настоящата документация. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към условията, обявени от Възложителя в документацията. Офертата следва да отговаря на 

изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящата документация и 

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

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

банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение са примерни. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. 

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

5. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в 

процедурата. 

По смисъла на т. 23а от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗОП „Свързани лица" са:  

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени 

с право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 

собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това 

дружество. 

По смисъла на т. 24 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗОП „Свързано 

предприятие" е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
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б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, 

или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от 

ЗОП, или 

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго 

предприятие. 

6. В съответствие с чл. 47, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка участник, който: 

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

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. е обявен в несъстоятелност; 

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 

ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или 

вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

 Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП не могат да участват в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участници: 

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

Горепосочените изисквания по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 
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Декларацията по  чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а"-"д", 

т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП се подписва задължително лично от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП.  

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП  в 7-

дневен срок от настъпването им.  

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ  

1. Подаването на оферта за участие в настоящата процедура означава, че участникът:  

- познава и приема безусловно всички условия в документацията; 

- приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.  

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.  

3. Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител, в 

деловодството на Министерство на културата, находящо се в гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски” № 17 до крайните дата и час за получаване на оферти, посочени в 

Обявлението. 

4. Оферта, представена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти, не се приема 

от Възложителя и се връща незабавно на участника. Не се приема и оферта в плик, който е 

прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на приносителя 

и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.  

5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика се посочва следната информация: 

- наименование на участника; 

- адрес за кореспонденция на участника; 

- телефон и по възможност - факс и електронен адрес на участника; 

         - следния надпис: „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на офис техника - компютърни конфигурации, 

преносими компютри и периферни устройства  за нуждите на Министерството на 

културата“ 
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6. Пликът следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва:  

6.1. Плик № 1, в който се поставят документите и информацията, съгласно Раздел IV от 

настоящата документация. Върху плик № 1 се посочва следната информация:  

-  надпис „Документи за подбор“, и  

- наименованието на участника. 

6.2. Плик № 2, в който се поставят: 

- техническото предложение и ако е приложимо – попълнена декларация по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП; 

- брошури и/или проспекти и/или технически материали и/или каталози на предлаганото от 

участника оборудване на български или английски език. Тези документи не са задължителени 

приложения към съдържанието на плик № 2. Те се предоставят в случай, че участникът разполага 

с тях. 

ВНИМАНИЕ: Техническото предложение, както и брошурите/проспектите/ 

техническите материали/каталозите (ако се прилагат такива) не трябва да съдържат цени. 

Върху плик № 2 се посочва следната информация: 

 - надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, и 

- наименованието на участника. 

6.3. Плик № 3, който съдържа ценовото предложение на участника. Върху плик № 3 се 

посочва следната информация: 

- надпис „Предлагана цена“, и 

- наименованието на участника. 

7. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разноските за това са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че 

да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 

крайния срок за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника.  

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

определен в обявлението. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 
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митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон или други 

подобни. 

8. При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на 

получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ.  

9. Срокът на валидност на офертите, предлаган от всеки участник, не трябва да е по-кратък 

от посочения в обявлението за обществената поръчка – 120 календарни дни от датата, определена 

за краен срок за получаване на офертите. Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗОП срокът на 

валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП Възложителят кани участниците 

да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

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

допълни или оттегли офертата си.  

10.1. В случай, че участникът оттегли офертата, то тя трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно 

изписан следния надпис: 

„Оттегляне на оферта вх. № ................... за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на офис техника -  компютърни 

конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на 

Министерството на културата“ 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. 

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят, допълват или 

оттеглят офертите си. 

10.2. В случай, че се подаде допълнение или промяна на офертата, то тя трябва да отговаря 

на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан ясно изписан следния надпис: 

„Допълнение/промяна на оферта вх. № ................... за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на офис техника -  

компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства  за нуждите на 

Министерството на културата“ 
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11. Изчисляване на срокове - сроковете, посочени в тази документация, трябва да се 

изчисляват, както следва: 

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 

 - когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен ден, на 

който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края на следващия 

работен ден; 

- срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече 

срокът, и изтича в края на последния ден. 

12. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Документ, 

който е на чужд език, се представя и в превод на български език. 

13. Всяка оферта трябва да съдържа документите и информацията, посочени в чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП и посочените от Възложителя в настоящата документация за участие.  

14. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в 

„заверено копие“, се представят в оригинал, с подпис на представляващия участника. „Заверено 

копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала“, 

подписано и подпечатано (в случай, че има печат) от представляващия участника.  

15. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 

 

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който трябва да 

съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП, 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците, включващ следните документи: 

1.1. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а" и „б" от ЗОП, което 

включва: 
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А) предоставяне на информация, включително данни за подизпълнител/и (ако се 

ползват такива) – по образец (Приложение № 1) - представя се в оригинал. Документът се 

подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице, и 

Б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП – по образец (Приложение № 2) – представя се в 

оригинал.  

Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП при подаване на офертата участникът удостоверява липсата 

на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които 

представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, 

в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. 

При участник – чуждестранно лице, с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП трябва да 

се удостовери наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 48, ал. 1 от ЗОП в 

държавата, в която лицето е установено.   

Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се подписва задължително от лицето или от 

лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. 

Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП когато участник в процедурата е обединение, което не е 

юридическо лице, документите по т. 1.1. и 1.2. (това са документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а“ 

и „б“ от ЗОП) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

(т.е. документите по т. 1.1. и 1.2. по-горе) се представят в официален превод на български език по 

смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

По смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки „Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, 

което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални 

преводи. 

Когато участник предвижда участие на подизпълнители, декларацията по настоящата т. 1.2 

се представя за всеки от тях. 
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1.2 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да 

се приложи заверено копие на Договора за обединение, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

В случаите, в които Договорът за обединение е съставен на чужд език се представя и в 

превод на български език.   

 1.3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – в зависимост от формата 

на гаранцията за участие, която участникът е избрал, той следва да приложи в офертата си един от 

следните документи:   

 - оригинал на банкова гаранция за участие (по образец – Приложение № 10), или 

 - заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.   

Документът за внесената гаранция за участие трябва да бъде изготвен съобразно 

изискванията, заложени в настоящата документация т.8 „Гаранции“. 

 1.4. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката, 

съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 

А) Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 4)  на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 

Списъкът се представя в оригинал.  

Списъкът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 

упълномощено лице, което подава офертата. 

По смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП доказателството за извършената доставка се предоставя 

под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

Придружени с доказателство за извършената доставка. Удостоверенията се представят в 

заверени копия.  

В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, в 

Списъка се описва само тази част от доставките и съответната стойност, които участникът сам е 

изпълнил. 

С представянето на посочените документи участникът доказва съответствието си със 
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следното минимално изискване:  

Минимални изисквания към участниците за технически възможности: Участниците в 

процедурата трябва да са оторизирани от производителя на техниката или от негов официален 

представител, за правото на продажба. За доказване на съответствието с изискването, участниците 

представят заверено копие от Оторизационно писмо от производителя на техниката или от негов 

официален представител, за правото на участника за продажба. 

Участниците трябва да имат не по-малко от 2 (две) успешно изпълнени доставки, които са 

еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 

(три) години, и приключили до датата на подаване на офертата. 

Под „доставки, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира 

доставки и/или инсталиране и/или гаранционно обслужване на компютърна и/или периферна 

техника. 

Под „изпълнена” следва да се разбира тази доставка, чието изпълнение е приключило в 

рамките на заложения от Възложителя период. 

Доставки в процес на изпълнение няма да бъдат признавани. 

Б) Заверени от участника копия на валидни сертификати, които удостоверяват 

съответствието на участника със стандарти за системи: 

- за управление на качеството ISO 9001:200х или еквивалент, и  

- за управление на IT услуги ISO/IEC 20000-1 или еквивалент. 

С представянето на посочените документи участникът доказва съответствието си със 

следното минимално изискване:  

Участникът следва да има внедрени: 

- система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:200х или еквивалентен, с 

обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или 

компютърна техника.  

Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗОП сертификатите трябва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна 

по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 
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Забележка: В съответствие с чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за управление на IT услуги. 

Ако участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по 

настоящата т. 4 (това са документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 

25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.  

Съгласно чл. 51а, ал. 1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с 

изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 

случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности 

т. 4 по-горе, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има 

на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП трети лица може 

да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната 

връзка на участника с тях. 

1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец (Приложение 

№ 3) - оригинал.  

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно 

упълномощено лице, което подава офертата.  

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация се 

представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 

1.6.  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако се ползват такива) - по 

образец (Приложение № 5) - оригинал. 

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва 

подизпълнители. Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно, в случай че са 

повече от един.  

Когато подизпълнителя е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 
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1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец (Приложение № 12) - 

оригинал. 

Декларацията се попълва от всички участници и подизпълнители (ако са предложени 

такива в офертата). 

Когато участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва 

задължително от лицата, които представляват участника. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация се 

представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 

1.8. Декларация за запознаване с условията на поръчката (Приложение № 13) -  

оригинал. 

Декларацията се попълва от всички участници и подизпълнители (ако са предложени 

такива в офертата). 

Когато участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва 

задължително от лицата, които представляват участника. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация се 

представя за всяко юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 

1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образец 

(Приложение № 14) - оригинал. 

Декларацията се подписва от законния представител на участника или надлежно 

упълномощено лице. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 

представя от представляващия обединението. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 
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1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закон аз а обществените поръчки - по образец 

(Приложение № 15) -  оригинал.  

Декларацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице.  

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация се 

представя за всяко юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 

1.11. Оригинал или заверено копие на пълномощно на лицето, подписващо офертата – 

представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (пълномощник и 

упълномощител), както и изрично изявление, че пълномощникът има право да подпише офертата 

(съответно някой документ от нея) и да представлява участника в процедурата. Когато 

пълномощното е издадено изрично за настоящата обществена поръчка, се представя в оригинал. 

Когато пълномощното не е изрично, а общо за участие в обществени поръчки – се представя копие 

на същото, заверено от участника. 

  1.12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – оригинал. 

 2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: 

 2.1.   Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП - по образец (Приложение № 6) - оригинал. 

Техническото предложение трябва да включва и срок на извършване на доставката на 

техниката, който трябва да е до 60 (шестдесет) календарни дни от влизането на договора в сила.   

В техническото предложение участникът трябва да предложи и: 

- гаранционен срок на техниката .  

ВАЖНО: Предлаганите от участниците гаранционни срокове не могат да бъдат по-

кратки от изискуемите от Възложителя и посочени в Техническата спецификация. 

- срок за инсталиране и тестване на доставената техника, който не може да бъде по-дълъг 

от 2(два) работни дни след извършване на доставката. 

 2.2. Брошури и/или проспекти и/или технически материали и/или каталози на предлаганото 

от участника оборудване на български или английски език. Тези документи не са задължителени 
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приложения към съдържанието на плик № 2. Те се предоставят в случай, че участникът разполага 

с тях. 

ВНИМАНИЕ: Техническото предложение, както и брошурите/проспектите/ 

техническите материали/каталозите (ако се прилагат такива) не трябва да съдържат цени. 

Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в Ценовото 

предложение на участника. 

 2.3. Декларацията за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – по образец 

(Приложение № 7) – оригинал. Тази декларация не е задължителна част от офертата, като същата 

се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език. 

Документите в Пликове № 1 и № 2 се подреждат в последователността, посочена в настоящия 

раздел. 

 3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“, включващ: 

 Ценовото предложение на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, което следва да е 

изготвено по образец, съгласно Приложение № 8 – оригинал. 

Цените следва да бъдат представени в лева (BGN) без начислен ДДС. 

ВНИМАНИЕ: Извън плик № 3 с надпис „Предлагана цена” не трябва да се посочва 

никаква информация относно Ценовото предложение.  

 

Аритметични грешки в ценовите оферти на участниците се коригират от комисията за 

оценка, като при различие между единичните цени и изчислената обща стойност за валидни ще се 

считат предложените единични цени без ДДС. При констатирани аритметични грешки, комисията 

ще преизчисли общата стойност съобразно единичните цени. 

При различие между сумите, изписани цифром и словом, се взима под внимание сумата, 

изписана словом. 

   Единичните цени се представят до втори знак след десетичната запетая. 

ВАЖНО:  при формиране на предложените единични цени участниците трябва да 

предвидят и включат всички разходи за изпълнение на обществената поръчка, в това число 
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стойността на разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки 

и други до мястото за доставка, за товаро-разтоварителни и инсталационни дейности, за дейности 

по тестване на доставената техника, за гаранционно обслужване, за стикери с цел визуализация, и 

всички други, необходими за изпълнение на поръчката разходи, съобразно Пълното описание на 

предмета на поръчката, Техническата спецификация и в съответствие с документацията за 

участие.  

Участник, предложил в своето Ценово предложение обща цена без ДДС, 

надвишаваща посочената от Възложителя прогнозна стойност без ДДС ще се счита, че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя 

и ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

V. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Предмет на поръчката – закупуване, доставка, инсталиране и тестване на офис техника 

за нуждите на Министерството на културата.  

Техниката, предмет на доставка на настоящата обществена поръчка, е посочена в 

Техническата спецификация. 

 2. Общи технически изисквания  

Артикулите, посочени в Техническата спецификация трябва: 

2.1. в цялата си хардуерна окомплектовка да са нови, неупотребявани, нерециклирани,  да 

са в производствената листа на производителя към датата на подаване на офертата и да не са 

свалени от производство към датата на подаване на офертата. Всички изделия да носят логото на 

производителя; 

2.2. да са окомплектовани с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни 

кабели, отговарящи на изискванията на съответните производители; 

2.3. да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и 

технологично заземяване на оборудването; 

2.4. всички захранвания и захранващи кабели трябва да бъдат съвместими със стандартната 

мрежа за електрозахранване в Р. България и със стандартите в ЕС; 

2.5. да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им. 

При доставката артикулите да бъдат съпроводени с необходимата документация за 
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експлоатация на техниката на български език. 

При изработване на техническото предложение участникът следва да конкретизира 

характеристиките на съответния артикул в съответствие с изискванията на Техническата 

спецификация, като посочи марката, моделът, партидния номер, както и параметрите, които 

притежава артикула, доказващи покриване на минималните изисквания, заложени в Техническата 

спецификация. 

 3. Общи изисквания  

Доставката, инсталирането и тестването на техниката следва да се осъществяват в работно 

за администрацията време. 

4. Гаранционен срок 

Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи, 

извършва се на място при Възложителя на съответния адрес в работното за администрацията 

време. Изпълнителят трябва да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез 

електронната поща, факс и/или телефон. 

Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – максимум 4 часа 

в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:30 часа – до 10:00 часа на следващия 

работен ден.  

Време за отстраняване на повредата – до 4 (четири) работни дни след реакция. В случай, че 

повредата не може да се отстрани в този срок, Изпълнителят осигурява равностойна оборотна 

техника за времето на ремонта. Оборотното оборудване трябва да е с параметри, гарантиращи 

същата като на ремонтираното оборудване функционалност и производителност. 

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на  повредата. 

 

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Оценяването на офертите се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”. 

 

VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците в процедурата се 

извършва от комисия, назначена от Възложителя. Комисията се назначава от Възложителя след 

изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане. 

Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. В 
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случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците в процедурата ще бъдат 

уведомени писмено. 

Отварянето на офертите е публично. Присъстващите представители се подписват в 

изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на 

комисията.  

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три 

отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. 

Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на 

останалите участници. 

В присъствието на лицата, посочени по горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима 

от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 

участници. 

След горните действия Комисията отваря плик № 1, оповестява документите и 

информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП.  

След извършването на горните действия, приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

В закрити заседания, Комисията извършва детайлен преглед на документите и 

информацията, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с 

критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги 

посочва в протокола  и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) 

работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с 

които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. След изтичането 

на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП (посочен по-горе) комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за 

подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на 

участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са 

представили в срока допълнителни документи.  
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Съгласно чл. 68, ал. 11 от ЗОП комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 

като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение 

на участниците. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 

обявените условия. 

Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

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

отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 

от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по 

един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

Възложителя, не се отваря. 

МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ: При оценката на офертите първо се разглежда 

техническата оферта, след това се оценява «предлаганата цена» и накрая двете оценки се 

обединяват. 

Техническа оценка 

Преди да се пристъпи към техническата оценка на участниците се проверява предложените 

артикули да покриват минималните технически параметри посочени в документацията. Ако 

предложението не покрива всичките или част от зададените параметри от Възложителя, 

съответния участник не се допуска до техническа оценка. 

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията в съответствие с 

критериите за оценка и се отразява в таблица за оценка на резултатите. За покриването на всеки от 

критериите се дават оценка от 0 до 100 точки. .Оценката се записва в съответната графа на 

таблицата за оценка, умножава се по коефициента за тежест на съответния критерий /Kт/ и 

полученият резултат се записва в съответната графа. 

Критерии за оценка на техническите оферти. 

         Техническа оценка се формира от следните показатели:  
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Тi = 0,7 t1 + 0,3 t2  

 t1  – срок на доставка на техниката   kт = 0.70 

 t2  – гаранционен срок на предлаганата техника kт = 0.30 

2.1.1.1. Срок за доставка на техниката – t1 

 t1 = (Rmin/Ri)х100 точки, 

където  Rmin – най-краткият предложен срок за доставка  

             Ri    – предложения срок за доставка от i-тия кандидат 

2.1.1.2. Гаранционен срок на предлаганата техника – t2 

 За една година гаранционен срок се полагат 25 точки 

75 точки – за гаранционен срок от 3 години 

 100 точки – за гаранционен срок от 4 и повече години 

 За предложения в диапазона между три и четири години точките полагащи се за месеците 

над 3 години се изчисляват пропорционално на полагащия се брой точки за една година – 25 

точки. 

Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата е 50% 

Финансова оценка 

Финансовата оферта се проверява, за да се установи, че е подготвена и представена в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: 

 При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

 При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема 

сумата без начислен ДДС. 

 Когато общата стойност за изпълнение на поръчката не съответства на сбора от стойностите за 

отделните позиции, за вярна се приема общата стойност, а другите цени се коригират. 

Ако Участникът не е съгласен с тези корекции, той се отстранява от участие в процедурата. 

 

Финансовата оценката за «предлаганата цена» се изчислява по следната формула:  

Фi = (Pmin/Pi)x100,  

където: Фi     –  оценка на i-тото финансово предложение;  
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 Pmin  – най-ниската цена;  

 Pi      – цена на i-тото предложение.  

Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата е 50% 

Обща оценка 

Общата оценка на i-тото предложение се получава от сбора на техническата оценка и 

финансовата оценка по следната формула:  

 Еi = 0.5 Тi + 0.5 Фi,    

където: 

 Еi      – общата оценка на i-тата оферта, 

 Тi      – техническата оценка на i-тата оферта, 

 Фi     – финансовата оценка на i-тата оферта. 

 Крайно класиране на участниците: Крайното класиране на участниците се извършва по броя 

на точките получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висока 

оценка. 

На основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата 

участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от 

ЗОП;  

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;  

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

съдържащ реквизитите по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и го предава на Възложителя по реда на чл. 72, ал. 2 

от ЗОП. 

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 

изпълнител. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. 



 

 

 
25

Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗОП Възложителят публикува в профила на купувача решението 

заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща 

решението на участниците. 

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата открита процедура, са в писмен вид.   

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 

Министерството на културата, гр. София, п.к. 1040, бул. „Александър Стамболийски” № 17, по 

факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.  

3. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път 

при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 

комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Избраните средства за комуникация трябва 

да са общодостъпни. 

4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 

документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. 

5. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е 

достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е 

информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме 

уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на 

изпращача. 

 

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, класиран от 

комисията на първо място и определен за изпълнител, който при подписване на договора: 

1. изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

3.  извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен 

или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 
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Съгласно чл. 49, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 

юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 

В случаите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП, ако обединението се състои от чуждестранни 

физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от 

държавата, в която са установени. 

Съгласно чл. 74, ал. 2 от ЗОП възложителят може с решение да определи за изпълнител и 

да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо 

място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от горепосочените изискванията; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП.  

В съответствие с чл. 41, ал. 3 от ЗОП възложителят няма право да сключи договор преди 

изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител.  

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 

на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.  

Договорът за обществена поръчка не може да се сключи преди влизането в сила на всички 

решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.  

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията на проекта на договор, 

представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на 

предоговаряне.  

Изменение на договора за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение 

към договора и се допуска по изключение при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в 

чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 
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Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при 

условия и по ред, определени с договора, както и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 43, ал. 7 от ЗОП при преобразуване на изпълнителя в съответствие със 

законодателството на държавата, в която е установен, Възложителят сключва договор за 

продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на 

договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице 

обстоятелствата по  чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП  и изискванията 

относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в 

договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния 

изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник. 

Съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗОП при преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не 

отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, изречение второ от ЗОП, договорът за обществената 

поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи 

обезщетение по общия исков ред. 

 

X. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ  

В случай че в офертата си участникът, определен за изпълнител е посочил, че при 

изпълнение на поръчката ще използва подизпълнител/и, той сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителя, посочен в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

В случай, че в офертата са посочени няколко подизпълнители, изпълнителят сключва 

отделен договор за подизпълнение с всеки подизпълнител. 

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОП изпълнителят няма право да: 

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 

1, т. 1, б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 или ал. 5 от ЗОП;    

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т. 1, 

б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 или ал. 5 от ЗОП;    
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б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. 

В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на 

Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

Съгласно чл. 45а, ал. 4 от ЗОП подизпълнителят/ите няма/т право да превъзлага/т една или 

повече от дейностите, които са включени в предмета на договора/ите за подизпълнение. 

Съгласно чл. 45а, ал. 6 от ЗОП изпълнителят е длъжен да прекрати договор за 

подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. 

„а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 или ал. 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-

дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение 

при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

На основание чл. 39, ал. 1 от ЗОП Възложителят прекратява процедурата с мотивирано 

решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията 

по чл. 47 - 53а от ЗОП; 

2. всички оферти  не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;  

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

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 
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7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1  от ЗОП не се сключва договор 

за обществена поръчка. 

На основание чл. 39, ал. 2 от ЗОП Възложителят може да прекрати процедурата с 

мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само 

една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"-„д", т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП. 

На основание чл. 40 от ЗОП Възложителят може да отмени решението за избор на 

изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за 

прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, 

т. 3 от ЗОП. 

 
 


