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1. Общи условия 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез провеждане на ограничена процедура на основание чл. 160 във 

връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и чл. 103, ал. 1 Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), при спазване разпоредбите на Част четвърта „Специални 

правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“ 

от ЗОП.  

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е свързано с достъп до 

класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на 

Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).  

Общото ниво на класификация на информацията е „Секретно“, съгласно 

мотивирано становище с рег. № RB211102-004-04/8-158/02.06.2020 г. на 

служителя по сигурноста на информацията.  

Кандидатите за изпълнители на обществената поръчка е необходимо да 

притежават валидно удостоверение за сигурност (УС) на юридическото лице и 

валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) на 

ръководния състав, служителя по сигурността на информацията и лицата, 

непосредствено ангажирани с изпълнението на договора до ниво „Секретно“ или 

по-високо. Срокът на валидност на притежаваните УС и РДКИ следва да е не по-

малък от 6 (шест) месеца след крайната дата за подаване на заявленията за 

участие.  

Сключването и изпълнението на договора се извършва съгласно Схемата 

за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договора – 

Приложение № 1. Във връзка с изпълнението на договора Изпълнителят се 

задължава да прилага специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация – Приложение № 2. 

Настоящата ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка се 

провежда на 2 етапа:  

На първия етап от процедурата - предварителен подбор, кандидатите 

могат да заявяват желанието си за участие като подават заявления, съдържащи 

исканата от Възложителя информация относно липсата на основания за 

отстраняване и съответствието им с критериите за подбор. Заявления за участие 

в процедурата могат да се представят в срока, посочен в обявлението на 

обществената поръчка. 

На втория етап от процедурата оферти подават само кандидати, които 

Възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.  
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2. Обект и предмет на обществената поръчка  

Обектът на обществена поръчка е по чл. 148, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доставки 

на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни 

елементи за него, по смисъла § 2, т. 65 от ДР на ЗОП.  

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на служба 

„Военна информация“ с технически и софтуерни средства и услуги за КИС“ по 

обособени позиции, както следва: 

• Обособена позиция 1 – „Доставка на мрежова техника“;  

• Обособена позиция 2 – „Доставка на комуникационна техника“;  

• Обособена позиция 3 – „Придобиване и поддръжка на софтуерни 

средства“;  

• Обособена позиция 4 – „Доставка на сървърна и компютърна техника“;  

• Обособена позиция 5 – „Доставка на периферна и захранваща техника“;  

• Обособена позиция 6 – „Доставка на преносими компютри“;  

• Обособена позиция 7 – „Доставка на скенери“.  

Предметът на поръчката включва доставка на технически и софтуерни 

средства, първоначално инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и 

гаранционна поддръжка на технически и софтуерни средства. 

Участниците в обществената поръчка могат да подават оферти за една, за 

няколко или за всички обособени позиции. 

Наименованията и количествата на доставяните технически и софтуерни 

средства и услуги са: 

Таблица № 1  

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ  

Техническа 

спецификация 

№  М
я
р
к
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

I ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на мрежова техника 

1. Маршрутизатор тип 1 ТС 21-1006 бр. 2 
2. Маршрутизатор тип 2 ТС 21-990 бр. 4 
3. Маршрутизатор тип 3 ТС 21-1037 бр. 2 
4. Комутатор тип 1 ТС 21-1045 бр. 8 
5. Комутатор тип 2 ТС 21-1044 бр. 10 
6. Комутатор тип 3 ТС 21-1043 бр. 10 
7. Комутатор тип 5 ТС 21-1005 бр. 12 
8. Комутатор тип 7 ТС 21-1024 бр. 4 
9. Комутатор тип 8 ТС 21-1024 бр. 6 
10. Комутатор тип 9 ТС 21-1062 бр. 1 
II ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на комуникационна техника 

1. IP телефон тип 1 ТС 21-796 бр. 36 
2. IP телефон тип 2 ТС 21-797 бр. 318 
3. IP телефон тип 3 ТС 21-798 бр. 40 
4. IP телефон тип 4 ТС 21-1023 бр. 5 
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5. Разширителен модул за IP телефон тип 1 ТС 21-803 бр. 36 
6. Аналогов телефонен адаптер тип 1 ТС 21-799 бр. 20 
7. Точка за достъп тип 1 ТС 21-1039 бр. 6 
III ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Придобиване и поддръжка на софтуерни средства 

1. Софтуер тип 1 (за виртуализация vCenter) ТС 21-1033 бр. 1 
2. Софтуер тип 2 (за виртуализация vSphere – лиценз) ТС 21-1034 бр. 4 
3. Софтуер тип 3 (лицензи за сървърна ОС)  ТС 21-1035 бр. 1 
4. Софтуер тип 4 (лиценз за ОС)  ТС 21-1036 бр. 10 
5. Софтуер тип 5 (лиценз за офис пакет)  ТС 21-1036 бр. 10 
6. Софтуер тип 6 (лиценз за IP телефонна централа) ТС 21-804 бр. 15 
7. Абонамент за антивирусен софтуер 300 лиценза  ТС 21-1014 бр. 1 

8. 
Абонамент за софтуер за разработване (Visual Studio with 

MSDN за 2 години) 
ТС 21-1090 бр. 1 

IV ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на сървърна и компютърна техника 

1. Сървър тип 1  ТС 21-1031 бр. 2 
2. Архивиращо устройство  ТС 21-1027 бр. 4 
3. Дисков масив тип 1  ТС 21-1030 бр. 2 
4. Дисков масив тип 2  ТС 21-1029 бр. 2 

5. Персонален компютър тип 1  ТС 21-1057 бр. 12 

6. Персонален компютър тип 2  ТС 21-1056 бр. 6 

7. Персонален компютър тип 3  ТС 21-1038 бр. 52 

8. Персонален компютър тип 5  ТС 21-1053 бр. 1 

9. Персонален компютър тип 6  ТС 21-1092 бр. 5 

V ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на периферна и захранваща техника 

1. Принтер тип 1  ТС 21-787 бр. 4 

2. Принтер тип 2  ТС 21-993 бр. 1 

3. Принтер тип 4 ТС 21-790 бр. 22 

4. Монитор тип 1 ТС 21-1025 бр. 40 

5. Монитор тип 2 ТС 21-1026 бр. 9 

6. Монитор тип 4  ТС 21-855 бр. 7 

7. МФУ тип 1 ТС 21-600 бр. 15 

8. МФУ тип 2 ТС 21-781 бр. 2 

9. МФУ тип 3 ТС 21-1042 бр. 2 

10. Графичен таблет ТС 21-379 бр. 1 

11. Превключвател KVM ТС 21-1076 бр. 1 

12. UPS тип 1 ТС 21-594 бр. 6 

13. UPS тип 2 ТС 21-595 бр. 2 

VI ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на преносими компютри 

1. Преносим компютър тип 1 ТС 21-1040 бр. 20 

2. Преносим компютър тип 2 ТС 21-1041 бр. 5 

VII ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на скенери 

1. Скенер тип 2 ТС 21-791 бр. 1 

2. Скенер тип 3 ТС 21-609 бр. 13 

3. Скенер тип 4 ТС 21-1070 бр. 1 

Броят на техническите и софтуерни средства е ориентировъчен и 

Възложителят си запазва правото преди подписване на договора за доставка, в 

зависимост от договорените цени, да промени броя на заявените за доставка 

технически и софтуерни средства, подробно описани в Таблица № 1.  
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3. Прогнозна стойност на обществената поръчка  

Максимално допустимата прогнозна стойност на поръчката е 814 059,70 

лева (осемстотин и четиринадесет хиляди петдесет и девет лева и 70 стотинки) 

лева без включен ДДС, по обособени позиции, както следва: 

• за обособена позиция 1 – 224 246,65 (двеста двадесет и четири хиляди 

двеста четиридесет и шест лева и 65 стотинки) лева без включен ДДС;  

• за обособена позиция 2 – 192 219,82 (сто деветдесет и две хиляди 

двеста и деветнадесет лева и 82 стотинки) лева без включен ДДС;  

• за обособена позиция 3 – 88 500,02 (осемдесет и осем хиляди и 

петстотин лева и 02 стотинки) лева без включен ДДС;  

• за обособена позиция 4 – 212 862,13 (двеста и дванадесет хиляди 

осемстотин шестдесет и два лева и 13 стотинки) лева без включен ДДС;  

• за обособена позиция 5 – 50 258,21 (петдесет хиляди двеста петдесет и 

осем лева и 21 стотинки) лева без включен ДДС; 

•  за обособена позиция 6 – 26 666,75 (двадесет и шест хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лева и 75 стотинки) лева без включен ДДС.  

• за обособена позиция 7 – 19 306,12 (деветнадесет хиляди триста и шест 

лева и 12 стотинки) лева без включен ДДС.  

Посочената прогнозна стойност е крайна. Участник, чиято оферта 

надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен. 

4. Срок и място на изпълнение  

4.1. Срок на договора – до изтичане на срока за гаранционна поддръжка 

на доставените технически и софтуерни средства. 

4.2. Срок за изпълнение на доставките – до 90 (деветдесет) календарни 

дни от датата на сключване на договора. 

4.3. Място за изпълнение на договора – в административната сграда на 

СВИ, в помещения, определени като зони за сигурност, съгласно ЗЗКИ. В 

помещенията се допускат само лица, притежаващи разрешение за достъп до 

съответното ниво на класификация на информацията и при спазване на 

принципа „Необходимост да се знае“. 

При необходимост част от дейностите по гаранционната поддръжка ще се 

извършват в сервизна база на избрания Изпълнител.  

5. Предлагана цена  

Предложената от участник цена трябва да включва всички разходи за 

изпълнение на доставката, в т. ч. транспортни разходи до мястото, посочено за 

доставка, първоначално инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и 

гаранционна поддръжка на доставените технически и софтуерни средства, и 

други.  
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При установени в Ценовото предложение неточности и/или 

несъответствия и/или пропуски и/или аритметична грешка в изчисленията 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

6. Условия и начин на плащане  

6.1 При доставка до 04.12.2020 г. – по банков път в лева, в срок до  

30 (тридесет) дни, считано от окончателното приемане на доставката по 

Договора и представяне на следните документи:  

• фактура „оригинал“; 

• протокол за приемане/предаване на извършената доставка, подписан от 

представители на Изпълнителя и Възложителя. 

6.2 При доставка след 04.12.2020 г. – авансово в размер на 100 % (сто на 

сто) от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на 

следните документи:  

• гаранция за обезпечаване авансово предоставените средства; 

• фактура „оригинал“ за авансово плащане. 

Плащане по договора не се извършва в случай, че за Изпълнителя е 

получена информация от Националната агенция за приходите или Агенция 

„Митници“ за наличието на публични задължения, съгласно Решение на  

МС № 592/21.08.2018 г. В този случай плащането се извършва съгласно 

указанията на органите на данъчната и митническата администрация. 

7. Общи изисквания за участие в процедурата на етап предварителен 

подбор  

7.1. Кандидат в настоящата процедура може да бъде всяко българско и 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки по предмета на 

поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено по 

смисъла на §2, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не поставя 

условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 

Изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. 

На етап предварителен подбор се подава заявление за участие, което 

съдържа документи, които удостоверяват личното състояние на кандидатите, 

както и съответствието им с критериите за подбор. При изготвяне на 

заявлението за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. Въз основа на подадените заявления за 

участие и приложените към тях документи, Възложителят ще избере кандидати, 

които да покани да подадат оферти.  

Оферти подават само кандидати, които Възложителят е поканил след 

проведен предварителен подбор на заявленията им за участие, за съответствието 
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им с критериите за подбор.  

На етапа на предварителния подбор Възложителят няма право да 

изисква и кандидатите нямат право да подават оферти. Ако някой от 

кандидатите включи на етапа на предварителния подбор оферта, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.  

Всеки кандидат и участник в обществената поръчка има право да 

представи само едно заявление за участие или една оферта в рамките на една и 

съща обособена позиция. 

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

подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава 

самостоятелно заявление за участие и оферта в рамките на една и съща 

обособена позиция. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение в рамките на една и 

съща обособена позиция. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници 

в една и съща процедура в рамките на една и съща обособена позиция. 

*„Свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП са тези по § 1, 

т.13 и т.14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

(ЗППЦК): 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство 

до четвърта степен включително. 

„Контрол“ по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК е налице, когато едно 

лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото 

събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете 

на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

В случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител или 

трети лица, изискванията се отнасят и за подизпълнителя и третите лица.  

7.2. Юридическите лица – кандидати в обществената поръчка се 

представляват от законните си представители или от лица, специално 

упълномощени за участие в поръчката, което се доказва с изрично нотариално 

заверено пълномощно. Когато участникът се представлява от повече от едно 

javascript:;
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лице, документите се подписват от минималния брой представляващи, 

необходим за осъществяване на представителството. 

7.3. В случай, че кандидатът подава заявление за участие като 

обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението кандидат, а 

не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

7.4. Когато кандидатът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се представя копие от документ за създаване на 

обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението, както и 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

7.5. Участниците в обединението следва да определят партньор, който да 

представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят 

солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство. 

7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди 

датата на подаване на заявлението за участие в настоящата обществена поръчка, 

се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и 

адрес за кореспонденция, включително електронен за целите на настоящата 

процедура. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при 

възлагане на настоящата обществена поръчка, следва да извърши регистрацията 

по БУЛСТАТ преди подписване на договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

7.7. Кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Когато 

кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 

от третите лица задължения. 

*Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет 

и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

7.8. Възложителят не поставя изискване дял от обществената поръчка да 

се изпълни от подизпълнители. Когато кандидат предвижда участието на 
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подизпълнители, същият прилага правилата по чл. 175 от ЗОП при избора на 

подизпълнителите. Ако кандидатът бъде избран за Изпълнител, при изпълнение 

на поръчката, същият сключва договор за подизпълнение. 

*Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да 

не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

7.9. Възложителят има право с мотивирано решение да отхвърли 

подизпълнители, избрани от кандидата, определен за Изпълнител, в случай, че 

те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за 

подбор. В този случай кандидатът, определен за Изпълнител, е длъжен отново да 

приложи съответния ред за избор на подизпълнител. 

8. Изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите по  

чл. 157 от ЗОП 

8.1 Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат, ако: 

8.1.1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а,  

чл. 159а ÷ 159г, чл. 192а, чл. 194 ÷ 217, чл. 219 ÷ 252, чл. 253 ÷ 256, чл. 258 ÷ 259, 

чл. 260, чл. 301 ÷ 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс (чл. 157, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП);  

8.1.2 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на 

тези по т. 8.1, в друга държава членка или трета страна (чл. 157, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

8.1.3 е налице конфликт на интереси*, който не може да бъде отстранен 

(чл. 157, ал. 1, т. 3 от ЗОП);  

*Конфликт на интереси е налице, когато Възложителят, негови 

служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват 

в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да 

повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага 

по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

8.1.4 е обявен в несъстоятелност или е в производство по 

несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е 

преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен  

(чл. 157, ал. 2, т. 1 от ЗОП);  

8.1.5 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

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

Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 157, ал. 2, т. 2 от ЗОП);  

8.1.6 е лишен от правото да упражнява определена професия или 

дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в 

областта на отбраната и сигурността (чл. 157, ал. 2, т. 3 от ЗОП); 

8.1.7 с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за 

неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително 

по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките  

(чл. 157, ал. 2, т. 4 от ЗОП);  

8.1.8 е установено, че е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на 

изпълнението на критериите за подбор (чл. 157, ал. 2, т. 5 от ЗОП);  

8.1.9 е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за 

защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е 

доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава 

необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за 

националната сигурност (чл. 157, ал. 2, т. 6 от ЗОП).  
 

8.2 Основанията по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП се отнасят за 

лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, а именно:  

а) лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан 

участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му; 

б) в случаите по буква „а“, когато кандидатът или участникът, или 

юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 

представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 157, ал. 1 

от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. 

В зависимост от правно-организационната форма на кандидата лицата по 

буква „а“ са посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

8.3 Кандидатите са длъжни, при поискване от страна на Възложителя, да 

представят изчерпателно всяка необходима информация относно правно-

организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък 
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на всички задължени лица по смисъла на чл. 157, ал. 4 от ЗОП, независимо от 

наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които 

заемат. 

8.4 Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото са 

налице някое от основания за отстраняване по т. 8.1, възникнали преди или по 

време на процедурата. 

8.5 Възложителят отстранява от участие процедурата кандидат, който е 

обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на 

обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване по т. 8.1. 

8.6 Кандидат в процедурата, за когото са налице основания за 

отстраняване по т. 8.1, няма право да представи доказателства, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надеждност. 

9. Други основания за отстраняване от участие 

Възложителят отстранява от процедурата всеки кандидат, за когото:  

9.1 е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП;  

9.2 е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим или е контролирано от такова дружество лице включително и ако 

участникът е гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако по 

отношение на него не са приложими изключенията по чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); 

9.3 е налице някое от обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ); 

9.4 са налице обстоятелствата по чл. 327а и чл. 327б от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ); 

9.5 В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен 

кандидат, който не е посочил обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ. 

9.6 Кандидатите декларират липсата на основанията за отстраняване 

чрез попълване и представяне към заявлението за участие на декларации за 

следната относима информация:  

• за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП;  

• за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1-4 и 6 от ЗОП от ЗОП;  

• за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11 

от ЗОП;  

• за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;  

• за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;  
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• за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327а и чл. 327б от ЗОВСРБ;  

• за обстоятелства по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ.  

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, 

избран за Изпълнител, представя документите по чл. 157, ал. 6 от ЗОП. 

9.7. Декларацията за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП 

се представя от всяко от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, както и от лицето, 

което по пълномощие представлява кандидата или участника, ако има такова. 

9.8. Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите за 

обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 ÷ 4 и 6 от ЗОП от ЗОП могат да се 

представят от лице, което може самостоятелно да го представлява. 

9.9. Декларации за обстоятелствата по т. 9.1, 9.2 и 9.5 може да се 

представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

участника 

9.10. Декларацията по т. 9.3 и 9.4, следва да бъде представена от всички 

лица по чл. 157, ал. 4 от ЗОП, а именно лицата, които представляват кандидата, 

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

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

9.11. В декларациите се включва 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. 

9.12. Кандидатите/участниците са длъжни да уведомят писмено 

Възложителя в 3 (три) дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 157, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

10. Изисквания към кандидатите за икономическо и финансово 

състояние 

Възложителят не поставя изисквания.  

11. Изисквания към кандидатите за технически и професионални 

способности: 

11.1. Общи изисквания към кандидатите 

11.1.1. Да са внедрили системи за управление на информационни услуги 

по стандарт ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалентен, системи за контрол на 

информацията по стандарт ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен  и системи за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват 

на сертификата предмета на обществената поръчка.  

11.1.2. Съгласно чл. 158, ал. 2, т. 3 от ЗОП кандидатът следва:  
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• да притежава валидно УС, издадено на кандидата по реда на ЗЗКИ, с 

ниво на класификация „Секретно“ или по-високо със срок на валидност не по-

кратък от 6 (шест) месеца* след крайния срок за подаване на заявления за 

участие в процедурата; 

• да разполага с валидни РДКИ на служителя по сигурността на 

информацията и лицата, непосредствено ангажирани с изпълнението на 

договора до ниво „Секретно“ или по-високо със срок на валидност, не по-кратък 

от 6 (шест) месеца* след крайния срок за подаване на заявления за участие в 

процедурата. 

*В случай, че срокът на валидност на УС или РДКИ е по-кратък от 6 

(шест) месеца след крайния срок за подаване на заявления за участие в 

процедурата, кандидатът следва да представи към заявлението за участие 

в процедурата декларация (свободен текст), че е предприел съответните 

мерки за продължаване на тяхната валидност при спазване изискванията 

на чл. 107 от ЗЗКИ. 

Възложителят ще признае разрешенията за достъп до класифицирана 

информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата 

членка, в която кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила 

международен договор или двустранно споразумение за защита на 

класифицираната информация, по което Република България е страна (чл. 158,  

ал. 5 от ЗОП). 

При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната 

информация Възложителят може да поиска извършване на допълнителни 

проучвания в съответната държава членка (чл. 158, ал. 5 от ЗОП).  

11.2. Допълнителни изисквания към кандидатите  

11.2.1. По обособена позиция № 1  

Да са оторизиран партньор на Hewlett-Packard България (тип 

Gold/Silver), на регионалния представител на Hewlet-Packard Enterprise за 

България (тип Platinum/Gold) и на Cisco България (тип Gold/Premier). 

11.2.2. По обособена позиция № 2  

Да са оторизиран партньор на Cisco България (тип Gold/Premier). 

11.2.3. По обособена позиция № 4 и № 5  

Да са оторизиран партньор на Hewlett-Packard България (тип Gold/Silver), 

на регионалния представител на Hewlet-Packard Enterprise за България (тип 

Platinum/Gold).  

12. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за авансово 

плащане 

12.1 Определеният за Изпълнител участник:  
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• гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността 

на Договора без ДДС;  

• предоставя гаранция за обезпечаване на авансово плащане в размер на 

стойността на авансовото плащане в случай, че доставката ще бъде извършена 

след 04.12.2020 г.;  

• предоставя документите за гарантиране на изпълнението на Договора 

и/или за гарантиране на авансовото плащане към датата на сключването му. 

12.2 Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от 

следните:  

• парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;  

• банкова гаранция;  

• застраховка.  

12.2.1 Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се 

внася по следната банкова сметка на Възложителя:  

БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 

IBAN: BG 30 BPBI 7942 3388 6863 01 

BIC: BPBIBGSF  

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

Изпълнителя. 

12.2.2 Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя 

оригиналът й, като покрива 100 % (сто на сто) от стойността на гаранцията за 

изпълнение на договора и/или от гаранцията за обезпечаване на авансовото 

плащане, като трябва да отговаря на следните изисквания: 

• да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция, 

да съдържа клауза, че при първо поискване от Възложителя, банката следва да 

заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, 

възникващи във връзка с основните задължения;  

• да бъде със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 

30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение и за срокът за усвояване на 

авансовото плащане плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията, обезпечаваща 

авансовото плащане, като при необходимост срокът на валидност на банковата 

гаранция се удължава или се издава нова.  

Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на 

гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на 

Изпълнителя. 

12.2.3 Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя е със срок на валидност, срока на действие на 

договора, плюс 30 (тридесет) дни, съответно застраховка, която обезпечава 
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авансовото плащане е със срок до усвояване на авансовото плащане плюс 30 

(тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се 

лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 

Изпълнителя при пълно неизпълнение или при неточно изпълнение на Договора, 

включително при неусвояване или невръщане на авансовото плащане и не може 

да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. 

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на 

основание за това, са за сметка на Изпълнителя.  

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на 

гаранцията за изпълнение и гаранция за обезпечаване на авансово плащане се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  

13. Критерий за възлагане на поръчката 

Обществената поръчка се възлага по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – 

„икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за 

възлагане – „най-ниска цена“.  

Оценяването и класирането на офертите се извършва по предложена най-

ниска обща цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС по 

всяка обособена позиция.  

Когато по обособена позиция има класирани на първо място повече от 

една оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на 

Изпълнител на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 

Комисията съобщава писмено на участниците чрез публикуване в 

„Профила на купувача” за датата, мястото и часа на теглене на жребия. Право да 

присъстват при тегленето на жребия имат лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. 

Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, 

представляващо участника съгласно актуалната му търговска регистрация или с 

лицето, подало офертата от името на участника, допълнително се представя 

пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.  

14. Указания за изготвяне на заявленията за участие  

При изготвяне на заявлението всеки кандидат трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя, и изискванията на настоящата 

документация. 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се 

носи единствено от кандидатите. 

Представянето на заявлението задължава кандидaта да приеме напълно 

всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на 

ЗОП и ППЗОП. 



 

17/30 

Всеки кандидат има право да представи само едно заявление в рамките на 

една и съща обособена позиция.  

Всички документи следва да бъдат на български език, съгласно 

приложените образци. В случай, че част от необходимите документи са 

съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към заявлението или 

офертата с превод на български, съгласно настоящите указания, подписани от 

лицето извършило превода. 

Кандидатът представя заявлението за участие в процедурата в пълна 

комплектация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящата 

документация, като при изготвянето му се съобрази с всички изисквания, 

отразени в нея.  

Кандидатът трябва да попълни и приложи към заявлението образците от 

документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат 

променяни. 

Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални 

изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени с текст „Вярно 

с оригинала“ и подпис на законния представител на кандидата или на 

упълномощеното лице и с печат на кандидата. 

Заявлението за участие се изготвя по образец съгласно Приложение № 3 и 

съдържа:  

14.1 Списък на представените документи, подписан от законния 

представител на участника или от надлежно упълномощено лице, по образец 

съгласно Приложение № 4. 

14.2 Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона а търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. 

14.3 Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП, 

по образец съгласно Приложение № 5. 

14.4 Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 ÷ 4 и т. 6 от 

ЗОП, по образец съгласно Приложение № 6. 

14.5 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг 

кандидат в процедурата, по образец съгласно Приложение № 7.  

14.6 Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, по образец съгласно Приложение № 8.  

14.7 Декларация за обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, по образец 

съгласно Приложение № 9. 

14.8 Декларация по чл. 327а и чл. 327б от ЗОВСРБ, по образец съгласно 

Приложение № 10.  
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14.9 Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ, по образец съгласно 

Приложение № 11.  

14.10 Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, се 

представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг 

приложим документ) за създаване на обединението, както и документите по 

точки 14.2 ÷ 14.9 за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

14.11 Декларация от лице, което участва в обединение за обстоятелство 

по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП по образец съгласно Приложение № 12 (ако е 

приложимо) 

14.12 Декларация за използване капацитета на трети лица и документи 

за поетите от третото лице задължения, съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП (в 

приложимите случаи);  

14.13 Доказателства по чл. 158, ал. 7 от ЗОП:  

14.13.1 Заверено копие на валидно Удостоверение за сигурност за 

достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“ или по-високо;  

14.13.2 Списък на всички лица, които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на поръчката в това число на административното звено по 

сигурност на информацията на кандидата; 

14.13.3 Заверени копия на валидни Разрешения за достъп до 

класифицирана информация до ниво „Секретно“ или по-високо на всяко едно от 

лицата, включено в списъка по т. 14.13.2. 

14.13.4 Заверени копия на актуални сертификати за:  

• Системи за управление на информационни услуги по стандарт ISO/IEC 

20000-1:2011 или еквивалентни на него с обхват на сертификата, предмета на 

обществената поръчка.  

• Системи за контрол на информацията по стандарт ISO/IEC 27001:2013 

или еквивалентни на него с обхват на сертификата, предмета на обществената 

поръчка.  

• Системи за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентен, 

с обхват на сертификата, предмета на обществената поръчка.  

14.13.5 Заверени копия на актуален/ни документ/и удостоверяващ/и, че 

кандидатът е: 

• оторизиран партньор на Hewlett-Packard България (тип Gold/Silver), на 

регионалния представител на Hewlet-Packard Enterprise за България (тип 

Platinum/Gold) и на Cisco България (тип Gold/Premier) за обособена позиция № 1.  

• оторизиран партньор на Cisco България (тип Gold/Premier) за 

обособена позиция № 2.  

• оторизиран партньор на Hewlett-Packard България (тип Gold/Silver), на 

регионалния представител на Hewlet-Packard Enterprise за България (тип 
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Platinum/Gold) и на Cisco България (тип Gold/Premier) за обособени позиции № 4 

и № 5.  

15. Подаване на заявления  

15.1 Заявлението, окомплектовано с всички посочени документи, 

свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка.  

15.2 Опаковката включва документите, посочени в т. 14 от настоящата 

документация. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени 

позиции документите по т. 14 се представят общо.  

15.3 Върху опаковката се посочват следните данни:  

• наименованието на кандидата, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 

електронен адрес;  

• наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се 

подават документите.  

15.4 Документите се подават от кандидата или от упълномощен от него 

представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 

ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка 

на следния адрес: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. № 41, партерното 

помещение, вход откъм ул. „Вихрен“ – само след предварително съгласуване с 

определените лица за контакт: 

Георги Дживдеров, тел. +359 2 922 74 11, GSM +359 88 883 08 43;  

Ивона Стоилова, тел. +359 2 922 73 06, GSM +359 88 421 03 81.  

Факс: +359 2 855 30 29; e-mail: sa@iksbg.org.  

15.5 Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана пратка или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да 

изпрати заявлението по начин, който да обезпечи неговото получаване на 

посочения от Възложителя адрес до изтичане на срока за подаване на 

заявленията. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 

заявлението на адреса и в срока определен от него. 

15.6 При получаване на заявлението върху опаковката се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаване, като тези данни се записват във 

входящ регистър и на приносителя се издава документ.  

15.7 Заявлението, представено или получено от Възложителя след 

изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в 

опаковка с нарушена цялост не се приема.  
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15.8 До изтичане на срока за подаване на заявленията, кандидатът в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението си. 

15.9 След крайния срок за подаване на заявления кандидатите не могат 

да оттеглят или променят заявленията си. 

16. Указания за изготвяне на оферти  

Оферти подават само кандидати, които Възложителят е поканил след 

проведен предварителен подбор на кандидатите, подали заявления за участие, за 

съответствието с критериите за подбор. 

С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 

проекта на договор. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя, и изискванията на настоящата 

документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП. 

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не 

отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този 

участник от участие в процедурата. 

Всеки участник има право да представи само една оферта за всяка 

обособена позиция, като варианти не се допускат. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и 

изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил 

повече от една оферта за всяка обособена позиция, или е представил оферта с 

варианти, или е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително определените условия на Възложителя. 

Офертата се изготвя на български език съгласно приложените образци. По 

изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични 

технически или търговски термини. 

Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да 

бъдат придружени с превод на български език. Участникът носи отговорност за 

верността на превода, като за целта в края на всеки преведен текст, лицето, 

извършило превода, декларира, че преведеният текст отговаря по смисъл и 

съдържание на оригинала, посочва името си и се подписва.  

Участникът представя оферта за участие в процедурата в пълна 

комплектация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящата 

документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, 

отразени в нея.  

Участникът трябва да попълни и приложи към офертата образците от 

документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат 
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променяни.  

Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални 

изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени с текст „Вярно 

с оригинала“ и подпис на законния представител на участника или на 

упълномощеното лице и с печат на участника. 

Офертите трябва да бъдат валидни за срок от 90 дни, считано от крайния 

срок за представяне на офертите, определен в поканата за представяне на офери. 

При необходимост Възложителят кани участниците да удължат срока на 

валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, 

Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за 

определен от Възложителя от срок. Участник, който след покана и в 

определения от Възложителя нов срок не удължи или не потвърди срока на 

валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

С подаването на офертата за участие в настоящата обществена 

поръчка се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

Възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с 

проекта на договор.  

Всяка оферта трябва да съдържа:  

16.1 Опис на представените документи, по образец съгласно  

Приложение № 13.  

16.2 Документ за упълномощаване на лицето, подписало офертата, в 

оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е 

подписана от законния представител на участника, а от изрично упълномощен 

негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подписва документи по офертата и да 

представлява участника в процедурата. 

16.3 Техническо предложение, което се изготвя в съответствие с 

приложените образци за всяка обособена позиция – Приложение № 14 към 

настоящата документация и съдържа предложение за изпълнение на 

поръчката и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. Участниците изготвят предложението за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите спецификации – 

Приложение № 19 към настоящата документация и изискванията на 

Възложителя, заложени в настоящата документация. 

Изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации са 

задължителни за участниците. Участникът следва да предложи технически и 

софтуерни средства, изцяло покриващи и/или надвишаващи заложените в 
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Техническите спецификации параметри и функционалности. 

За посочените в Техническите спецификации конкретен стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, 

специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, 

специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска 

марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете, че е 

допълнено с думите „или еквивалент“. 

При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, 

техническо одобрение или технически еталон в Техническите спецификации, 

Възложителят приема и еквивалентно/и. Възложителят приема всички 

еквивалентни маркировки, които потвърждават, че предлаганите доставка и/или 

услуга отговарят на поставените изисквания за маркировка. Възложителят 

приема и всякакви други подходящи доказателства за съответствие, при условие 

че участникът докаже, че предлаганите доставка отговаря на изискванията на 

конкретната маркировка или на конкретните изисквания, посочени от него. 

Предложението за изпълнение на поръчката се представя от участника на 

хартиен носител.  

Неизпълнението на изискване относно изготвянето и представянето на 

предложението за изпълнение на поръчката е основание за отстраняването на 

участника от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

16.4 Декларация за използване/неизползване на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката по образец съгласно Приложение № 15. Участниците 

посочват подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако 

възнамеряват да използват такива.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са 

налице основания за отстраняване от процедурата.  

16.5 Декларация за участие като подизпълнител в обществената 

поръчка, по образец съгласно Приложение № 16, в случай, че участникът 

предвижда използването на подизпълнител/и.  

16.6 Ценово предложение  

Ценовото предложение се изготвя в съответствие с приложения към 

документацията образец за всяка обособена позиция – Приложение № 17 и се 

поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри по обособена позиция №…..“. 

Единичните цени се посочват в български левове до 2 (два) знака след 

десетичната запетая без ДДС, с включени всички разходи по изпълнение.  

Ценовото предложение задължително се представя на хартиен носител. 

Данните в образеца на ценово предложение да не се променят, а да се попълват 

на предвидените от Възложителя места.  
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Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обществената 

поръчка не следва да надвишава посочената от Възложителя прогнозна стойност 

на обществената поръчка по всяка обособена позиция. 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената.  

Представяне на ценово предложение, което не съответства на 

изискванията на Възложителя, включително с допуснати аритметични грешки, е 

основание за отстраняване на участника от участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка. 

17. Подаване на оферти 

17.1 Офертата, окомплектована с всички посочени документи, свързани с 

участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. 

17.2 Опаковката включва документите по т.16.1 ÷ 16.5 от настоящата 

документация, и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри по обособена позиция №…..“, който съдържа ценовото 

предложение по т. 16.6.  

17.3 Върху опаковката се посочват следните данни: 

• наименованието на кандидата, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 

електронен адрес; 

• наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се 

подават документите.  
 

17.4 Документите се подават от участника или от упълномощен от него 

представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 

ч., най-късно до часа и датата, посочени в поканата за представяне на оферти на 

следния адрес: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. № 41, партерното 

помещение, вход откъм ул. „Вихрен“. 

17.5 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да 

изпрати офертата по начин, който да обезпечи нейното получаване на посочения 

от Възложителя адрес до изтичане на срока за подаване на офертите. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока определен от него. 

17.6 При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаване, като тези данни се записват във 

входящ регистър и на приносителя се издава документ. 

17.7 Оферта, представена или получена от Възложителя след изтичане на 

крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с 
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нарушена цялост, не се приема. 

17.8 До изтичане на срока за подаване на офертите, участникът в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

17.9 След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да 

оттеглят или променят офертите си. 

18. Срок на валидност на офертата 

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) 

календарни дни, който започва да тече от датата, определена за краен срок за 

получаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представената от тях оферта. 

Възложителят си запазва правото да поиска удължаване на този срок, до 

момента на сключване на договор за изпълнение на поръчката. 

19. Разяснения по документацията за обществената поръчка  

До 10 (десет) дни преди изтичане срока за получаване на оферти лицата 

могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условия, които се 

съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и 

описателния документ на адреса, посочен в обявлението. 

Възложителят предоставя разясненията в 4 (четири) дневен срок от 

получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока за 

получаване на оферти за участие. Разясненията се предоставят чрез профила на 

купувача без да се посочва лицето, направило запитването. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 

указания срок от настоящия раздел на документацията. 

20. Провеждане на процедурата 

20.1 Комисия, назначена по реда на чл. 103 от ЗОП от Възложителя за 

извършване на подбор на кандидатите и разглеждане и оценка на офертите за 

участие в процедурата, започва своята работа след получаване на представените 

заявления за участие с протокол.  

20.2 Отварянето на заявленията за участие се извършва на публично 

заседание, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. Представител на кандидат се допуска след представяне на 

документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на 

законно представителство по силата на документите за регистрация). 

20.3 Комисията отваря заявленията за участие по реда на тяхното 

постъпване и оповестява тяхното съдържание. 

20.4 След завършване на посочените действията приключва публичната 

част от заседанието на комисията. 
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20.5 Комисията продължава своята работа на закрити заседания, на които 

разглежда представените от кандидатите документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

20.6 Когато са установени липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

комисията ги посочва в протокол, който се изпраща на всички кандидати в деня 

на публикуването му в профила на купувача. 

20.7 В срок от 5 работни дни след получаването на протокола 

кандидатите, за които е констатирано несъответствие или липса на информация, 

могат да представят документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

20.8 След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

20.9 При извършването на предварителния подбор комисията може при 

необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите или да 

проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 

органи и лица. 

20.10 В определения от Възложителя срок, комисията приключва 

работата си по преценка съответствието на кандидатите с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор и изготвя протокол за резултатите от 

предварителния подбор. 

20.11 В срок от 5 (пет) работни дни от датата на приемане на протокола с 

резултатите от предварителния подбор Възложителят обявява с решение 

кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се 

включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя 

изисквания и мотивите за това. 

20.12 Поканата за представяне на оферти се изпраща до избраните 

кандидати в 3 (три) дневен срок от:  

• изтичане срока за обжалване, когато решението не е обжалвано, или е 

обжалвано, но не е направено искане за налагане на временна мярка;  

• влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за 

временна мярка;  

• влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.  

20.13 Постъпилите оферти за участие се отварят на публично заседание, 

на което могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Представител на участник се допуска след представяне на документ за 

самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно 
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представителство по силата на документите за регистрация).  

20.14 Комисията, назначена от Възложителя за извършване на 

предварителен подбор на кандидатите и разглеждане и оценка на офертите за 

участие в процедурата, започва своята работа след получаване на представените 

оферти с протокол. 

20.15 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, 

оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

20.16 Най-малко трима от членовете на комисията подписват 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

20.17 След завършване на посочените действията приключва публичната 

част от заседанието на комисията. 

20.18 Комисията продължава своята работа в закрити заседания, на които 

разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия. 

20.19 Комисията предлага за отстраняване от участие участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

20.20 Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници се обявяват на електронната страница на 

Възложителя в профила на купувача, най-късно два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите оферти. На отварянето могат да присъстват лицата  

по т. 20.13. 

20.21 Комисията отваря ценовите предложения само на допуснатите 

участници. 

20.22 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 

разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка за начина 

на неговото образуване, която се представя в 5 (пет) дневен срок от получаване 

на искането. Непредставянето на писмена обосновка в указания срок, е 

основание за отстраняване на участника от участие в процедурата. 

20.23 В съответствие с утвърдения от Възложителя критерий за възлагане 

на обществената поръчка „най-ниска цена“, при класирането на участниците се 

взима предвид предложената обща стойност за изпълнение на обществената 

поръчка по всяка обособена позиция. Комисията класира на първо място 

участника, предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на обществената 
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поръчка по съответната обособена позиция, а останалите участници се класират в 

низходящ ред, според предложената от тях обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка. 

20.24 В определения от Възложителя срок, комисията приключва 

работата си за оценяване и класиране на постъпилите оферти и изготвя доклад за 

резултатите от работата си. Към доклада се прилагат всички документи, 

изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, 

мотивите за особените мнения и др. 

20.25 Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава 

на Възложителя за утвърждаване заедно с придружаващата документация. 

20.26 В 10 (десет) дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят 

издава решение за определяне на изпълнители или за прекратяване на 

процедурата. 

20.27 Комисията извършва всички действията по провеждане на 

обществената поръчка, в съответствие с приложимите разпоредби на ЗОП и 

ППЗОП. 

21. Сключване на договор. Договор за подизпълнение 

Договор за обществена поръчка 

Договорът за обществената поръчка се сключва с участника, определен за 

Изпълнител по съответната обособена позиция в резултат на проведената 

процедура, при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, като по 

отношение на всяка от обособените позиции се сключва договор с избрания 

Изпълнител.  

Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП. 

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 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на заинтересованите 

участници за решението за определяне на Изпълнител. 

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в 

документацията проект – Приложение № 18, допълнен с всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. 

Когато за Изпълнител е определено обединение, участниците в 

обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 

обществена поръчка. 

Преди сключване на договора, Възложителят изисква от участника, 

определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с 

поставените критерии за подбор (представят се и за подизпълнителите и 
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третите лица, ако има такива), гаранция за изпълнение на договора, гаранция 

за авансово плащане (ако е необходимо), декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, 

ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и 

други документи в съответствие с националното законодателство. 

Когато участникът, избран за Изпълнител е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или 

когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 

декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно 

значение, участникът представя официално заявление направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за Изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди 

сключване на договора следва да представи на Възложителя заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 

когато избрания за Изпълнител участник откаже да сключи договор или не се 

яви за сключването му в определения от Възложителя срок, без да посочи 

обективни причини.  

Договор за подизпълнение 

Избраният за Изпълнител участник сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Независимо от възможността за 

използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е на Изпълнителя.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно условията, посочени в чл. 66,  

ал. 14 от ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят 

представя на Възложителя всички документи по чл. 174, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

Изпълнителят се задължава да изпрати на Възложителя копие на договора 

за подизпълнение (или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител) в срок до 3 (три) дни от сключването му. Заедно с 

копие на договора (допълнителното споразумение) Изпълнителят е длъжен да 

предостави и доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 (и ал. 14 в 

случаите на замяна на подизпълнител или включването на нов подизпълнител по 
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време на изпълнение на договора) от ЗОП.  

В случай че част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или Възложителя, 

Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Това 

разплащане се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя 

до Възложителя, чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, 

Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже 

директно плащане на подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, 

до момента на отстраняване на причината за отказа.  

22. Други условия 

При различие между информацията, посочена в обявлението и в 

документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, 

публикувана в обявлението. 

Навсякъде в документацията за обществената поръчка, където се съдържа 

посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност 

или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира 

„аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която 

чуждестранният участник е установен“.  

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на 

документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или 

производство да се чете и разбира „или еквивалент“. 

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат 

разпоредбите на ЗОП И ППЗОП.  

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Схема за класификация на етапите при сключване и изпълнение на 

договор.  

2. Специфични изисквания за защита на класифицираната информация 

при изпълнение на договора.  

3. Заявление за участие (образец). 

4. Списък на представените документи (образец).  

5. Декларация по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП (образец).  

6. Декларация по чл. 157, ал. 2, т. 1-4 и 6 от ЗОП (образец).  

7. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат (образец).  
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8. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (образец);  

9. Декларация за обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ (образец);  

10. Декларация по чл. 327а и чл. 327б от ЗОВСРБ (образец);  

11. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ (образец);  

12. Декларация от лице, което участва в обединение за липса на 

обстоятелства по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП (образец);  

13. Опис на представените документи (образец);  

14. Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката 

(образец);  

15. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители (образец);  

16. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец);  

17. Ценовo предложение (образец); 

18. Проект на договор;  

19. Технически спецификации.  

 

 


