АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 26-02-4/22.11.2019г.

Възложител: Регионална здравна инспекция - Силистра
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2834
Адрес: гр.Силистра 7500, ул.Петър Мутафчиев 82
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Иванка Ангелова; Георги Чанев
Телефон: 086 816111; 086 816113
E-mail apfso@rzi-silistra.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката:Доставка на 21 броя компютърни конфигурации за нуждите на РЗИСилистра
Основен CPV код: 30236000 Различни видове компютърен хардуер
Кратко описание: Процедурата се провежда с цел закупуване на 21 броя нови неупотребявани
компютърни конфигурации вкл. всички необходими дейности за пускане на конфигурациите в
употреба като инсталационни, работи, тестване на машините и др.
Място на извършване: гр.Силистра, ул.Петър Мутафчиев 82
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 30870 лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
За участника да не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, както и по чл.3, т.8
от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Възложителят не поставя изисквания относно правоспособността на участниците
Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя условия относно икономическото и финансово състояние на
участниците
Технически и професионални способности:
1. Участниците трябва да докажат, че са в състояние да осигурят техническата поддръжка на
предлаганите компютърни конфигурации на место в сградата на РЗИ-Силистра,
ул.П.Мутафчиев 82
Съответствието на участниците се доказва със следните документи:
Участникът представя документи за наличие на сервизен персонал или договор с външен
изпълнител, който ще осигурява сервизната поддръжка.
2. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години,
считано от датата,
на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с
предмет и
обем идентичен или сходен с този на поръчката. В случаите, когато референтът е
обединение, това
изискване се отнася общо за обединението
* Предмет, еднакъв
или сходен
с предмета на поръчката", Възложителят определя
изпълнение на дейности по доставка
на компютърно оборудване.
* За изпълнени доставки се приемат тези, чието изпълнение е приключило през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от датата
на възлагане.
* Под идентичен или сходен обем следва да се разбира обем, равен или по- голям от
прогнозното количество от настоящата обществена поръчка.
Съответствието на участниците се доказва със следните документи:
Списък на доставките с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на
настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на
офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В списъка
следва да се посочат стойностите, периодите и получателите на доставките по Образец № 7
от настоящата документация, заедно с доказателство за извършената доставка.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
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[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.12.2019г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.02.2020г.

Час: (чч:мм) 17:00 часа

Час: (чч:мм) 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 03.12.2019г.
Час: (чч:мм) 11.00 часа
Място на отваряне на офертите: Сградата на РЗИ-Силистра, гр.Силистра, ул.Петър Мутафчиев
82, ет.3, зала 315

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]
1.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА
1.
В поръчката могат да участват български или чуждестранни физически или юридически
лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което
отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за
участие
2.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
4.
Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат
да бъдат самостоятелни участници във възлагането.
5.
Всеки участник в поръчката по възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта.
6.
Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица.
7.
Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е налице някое от
следните основания:
7.1.
е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172,чл. 192а, чл. 194 - 217, чл.219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
7.2.
е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
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аналогично на тези, посочени в т.7.1., в друга държава - членка или трета страна;
7.3.
има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Забележка: Възложителят не отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка участник, когато за него са налице обстоятелствата no т. 7.3., но размерът
на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
7.4 е начлице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
7.5 е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
7.6
е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл.
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7.7
е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
За описаните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят декларации по
образци от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Декларациите се подписват, както следва:
За липсата на обстоятелствата по чл. 54, aл. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът, 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 вписан
участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато
участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, в случаите, в които участникът се представлява
от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
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Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато за него е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/.
За описаните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят декларация по
образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл.З,ал.1 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Пояснения:
Дефиниции: Съгласно § 1от Допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по смисъла на закона:
1.
„Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга
структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано,
без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2.

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т.
4

64 от ДР ЗКПО, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за
ЕИП.
3.
„Земи" са всички земи от поземления фонд.
4.
„Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от ДР на ТЗ и по смисъла на § 2, ал. 3 от ДР на
ЗМИП.
5.
„Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП.
Забележка: Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се
прилага в случаите, когато:
1.
акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или
многостранна система за търговия в държава-страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на
Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на ЕС за
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни
международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда
на съответния специален закон.;
2.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или
влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия
в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
4.
дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикци с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е
представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона
за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на
разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
5.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно
лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на
Световната търговска организация, както и на държава, с която ЕС има сключено двустранно
споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в ЕС, и неговите
действителни собственици физически
лица, са
вписани
в
регистъра
по
чл.
6
от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението.
6.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно
лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25.11.2013г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към ЕС.
("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013г.) и неговите
действителни собственици физически
лица, са
вписани
в
регистъра
по
чл.
6
от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението.
7.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно
лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото
споразумение по търговията с услуги на
Световната търговска организация, и неговите
действителни собственици физически
лица са
вписани
в
регистъра
по
чл.
6
от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
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8.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на
Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
9.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участници, които са свързани лица с други участници в процедурата (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).
За описаните обстоятелства участниците в процедурата следва да представят декларация по
образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл. 101, ал. 1 от ЗОП.
Пояснение:
„Свързани лица" са:
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" 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.
10.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка,
лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
За описаните обстоятелства участниците в процедурата следва да представят декларация по
образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
/ЗПКОНПИ/.
Пояснение:
Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната
една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне
на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава,
няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или
да представлява юридическо или физическо лице в такива процедури пред институцията, в
която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или
в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или
предоставени от ЕС на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по
ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление
или контрол след освобождаването му от длъжност.
Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ са посочени в чл. 6 от
същия закон.
11.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, 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.
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12.
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която
обединението ще участва в поръчката.
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Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим
документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението,както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
•
правата и задълженията на участниците в обединението;
•
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
•
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
14. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и
посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена
поръчка.
15.
В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
поръчката. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите,
предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по
БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за
възлагане на настоящата обществена поръчка.
16.
Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е обединение от
физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от
посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване. Всеки член на
обединението декларира липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от
ЗОП.
17.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
18.
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 поръчката.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
19.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
20.
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 следните условия:
•
за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от поръчката;
•
новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
21.
При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на горните условия, заедно с копие на договора
за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.
22.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние и техническите способности.
23.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците
могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
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24.
Когато участникът 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 поръчката.
Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря
на някое от горните условия.
2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. КОМУНИКАЦИЯ
МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1.
За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и
представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя. Не се
допуска представянето на варианти в офертата. Офертата задължително трябва да включва
всички изискуеми документи за участие в поръчката.
2.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на
варианти в офертите. От участие се отстранява участник, чиято оферта е непълна или не отговаря
точно на обявените условия на възложителя.
3.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено
лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Документите за
участие, които обективират лично изявление на конкретно лице, представляващо участника, не
могат да бъдат подписвани от пълномощник.
4.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците.
5.
Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Силистра, 7500, ул. "Петър
Мутафчиев" № 82 - деловодство, стая 110, преди датата и часа, посочени в обявата като краен
срок за подаване на офертите.
6.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
7.
Оферта, получена от възложителя след посочения срок, се връща неотворена на
участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.
8.
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба. Не се приема оферта, която е представена в прозрачна, незапечатана
или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се
отбелязва в регистъра на възложителя.
9.
Върху опаковката участникът записва "Оферта", посочват се наименованието на
поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
10.
Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или
юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица,
офертата се представя на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд
език, се представят и в превод на български език.
11.
Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи като
"заверено от участника копие", за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа се съдържа текста "Вярно с оригинала", поставен е собственоръчен подпис на
представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива документи
могат да бъдат представени и в оригинал. В случаите, в които участникът е обединение, което не
разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от
участниците в обединението.
12.
Съдържащите се в настоящата документация образци са задължителни за участниците.
13.
Срокът на валидност на офертите е 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за подаване
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на оферти, определен в обявата.
14.
Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците са в писмен вид.
Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от
следните начини:
•
лично - срещу подпис;
•
по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
•
чрез куриерска служба;
•
по факс;
•
по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
•
чрез комбинация от тези средства.
15.
До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да
отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху
опаковката трябва да бъде отбелязан следния текст: «Допълнение/ Промяна на предложение с
входящ номер......
16.
При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват в АИС Евентис, за което
на приносителя се издава документ.
17.
Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
18.
Всяка страница на офертата на участника заедно с всички приложения към нея следва да
бъдат номерирани.
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1.
Опис на представените документи, подписан от участника - по Образец № 1, в оригинал;
2.
Заявление за участие по обществена поръчка - по Образец № 2, в оригинал.
3.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3, в оригинал.
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от всички
лица, които представляват участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин,
декларацията се представя и в превод.
4.
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - изготвена по Образец № 4, в оригинал.
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицата,
които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
5.
При участници обединения - когато е приложимо:
5.1.
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
изготвен в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП - в оригинал или нотариално
заверено копие;
5.2.
Когато в документа не е посочено лицето, което има право да представлява участниците
в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващия, в оригинал или нотариално заверено копие.
6.
Декларация за липса на свързаност с друг участник - изготвена по Образец № 5, в
оригинал;
7.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с 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 - изготвена по Образец № 6, в оригинал.
В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от
едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
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8.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Възложителят не
поставя изисквания за годност (правоспособност) на участниците.
9.
За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да
представи следните документи:
9.1.
Участникът представя списък на собствен сервизен персонал или договор с
подизпълнител, който ще осигурява сервизната поддръжка на компютърните конфигурации в
гаранционния срок на адреса на Възложителя.
9.2.
Списък на доставките, извършени през последните 3 години идентични или сходни с
предмета и обема на настоящата поръчка - изготвен по Образец № 7, в оригинал;
10.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. - Образец № 8
11.
Техническо предложение, изготвено по Образец № 9, в оригинал. В случай на
приложимост, към него се представят и следните документи:
11.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
11.2. Декларация за конфиденциалност, изготвена по Образец № 10 - оригинал, относно това
коя част от офертата има конфиденциален характер и участникът изисква от възложителя да не я
разкрива;
11.3. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (когато в приложимо) по Образец № 11, в оригинал, заедно с приложенията към него.
12.
Ценово предложение - изготвено по Образец № 12, в оригинал.
13.
Друго - по преценка на участника.
Избраният изпълнител следва преди подписване на договора да представи на Възложителя
Декларации по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП и заверено
ксерокопие на лична/и карта/и или еквивалентен документ за самоличност на лицето/лицата
представляващ/и участника и на действителните собственици. На основание чл.17 във вр.чл.15
от ЗМИП в случай, че не може да ес извърши комплексна проверка по чл.10, т.1-4 на същия
закон, възложителят е длъжен да откаже извършването на операцията или сделката или
установяване на далови зваимоотношения /т.е. да сключи договор/ и възложителят има право
да покани класирания на следващо място участник.
4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Възложителят ще заплати цената по договора в размер на 100% авансово в срок от 5
работни дни от сключване на договора
2. За обезпечаване на авансовото плащане изпълнителят представя при сключване на
договора гаранция, обезпечаваща 100% стойността на авансово предоставените средства
и оригинал на фактура, издадена от изпълнителя за стойността на авансово
предоставените средства и съдържаща всички реквизити по ЗСч.
3. Авансовото плащане трябва да боде обезпечено с безусловна и неотменима банкова
гаранция за авансово предоставени средства, паричен депозит по банковата сметка на
РЗИ-Силистра или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя
4. Възложителят освобождава гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените
средства в срок от три дни след представяне на доказателства за връщане или усвояване
на аванса.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 22.11.2019г.
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Възложител: д-р Теодора Начева
Трите имена: (Подпис и печат) [……]
Длъжност: Директор на РЗИ-Силистра
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