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I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1.

Предмет

на

обществената поръчка: „Доставка на 21 броя компютърни

конфигурации за нуждите на РЗИ-Силистра“
2.

Обект на обществената поръчка: доста вка по с мисъла на чл. 3, а л. 1, т. 2 от Закона за

обществен ите поръчки (ЗОП).
3.

Вид на обществената поръчка: Събиране на оферти с обява по реда нач л. 20. ал. 3, т . 2

и Гла ва Д вад ес ет и шеста от ЗОП.
4.

Техническа спецификация:

Процед урата се провеж д а с ц ел з акуп ува не н а компютърни конфиг ур ац ии за н уждите на
Р егионална здрав на инсп екция - Си листра ка кто и вс ички необ ходими пр едварит елн и д ейности по
употребата на сток ата, ка то инсталационн и или мо нтажни работи, тестван е на машин и и съоръжения
и др.
За из пълнени е на дост ав к ата уча стницит е трябва да предложат:
Минимални изисквания към техническите хар актеристики на компютърните
конфигурации
ПАРАМЕТРИ
Процесор

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Памет

2x4 GB DDR4, общо 8 GB RAM, 4 DIMM слота, от които 2 свободни;
разширяема до 32 GB миним ум 2400 MHz

Чипсет
Р азширителни слотове

Минимум 8-мо поколение: Intel I3-8100 3.6GHz / 4 core
L3 кеш памет 6 MB. или I5 7600 3.6 - 4 GHz / 4 core
L3 кеш памет 9 MB.
AMD RAZEN 3 - 5/ 3.6-4.0 GHz / 4 core
L3 кеш памет 6 MB /9MB или еквивалентен

Business/Mainstream клас или по -висо к

P CIe Gen3 х16 slot - минимум еди н, P CIe Gen3 xl sl ot - минимум д ва.
Дисково пространство

Две ди сков и устройства:
•

SSD SATA 6 Gb/s с кап ац итет не по -ма лко от 240 GB, скорост на

четене мини мум 500 MB/s, скорост на запис ми нимум 500 MB/s;
•

HDD S ATA 6 Gb/s 1TB, 3.5", мини мум 64MB кеш, 7200 rpm

Устройствата д а не с а re furbished.
Мрежа

10/100/1000 Mbps

Оптично у-во
Кла виат ур а

DV D±RW; Double la yer
USB кла ви ат ура от производителя на конфиг ура цията, фабрично надпис ана
по БДС

Мишка

USB оптична мишка от производителя на конфиг ура цията

К утия
Интерфейси

Desktop/To wer ca se, кутия
Заден па нел:
Интерфейси към монитора : мини мум два изхода - lxV GA,
lxDV I/HDMI/Displa y port
USB - мини мум 6 бр. на задния пан ел, като от тях:

•

Type А - мини мум 4 бр.;
• USB 3.1 Gen 1 Type A - мини мум 2 бр. 3,5 mm Au dio -in, Audio -out, MIC.

Преден па не л:
Минимум 2 USB Typ e А на пред ен па не л на кут ията, като поне е дин оттях
даеГ ПЗВ 3.1;
•
ATX захран ван е

3.5 mm Audio -out, MIC.

Безшумен захранващ блок. Минимум 400 вата, осигур яващо безпроблемна
работа пр и пълно натоварване на системата; вграден филтър срещу
ел. -магнитни см ущения Рейтинг 80 +

Монитор

LED, от производителя на компютъра със следните минимални изисквания.
• FULL HD, IPS матрица
• Размер на екрана по диагонал: 23 инча
• Съотношение 16:9
• Резолюция - 1920 x 1080
• Яркост 250 Cd/m2
• Време за реакция3 - 5 ms.
• Контраст 1000:1
• Интерфейс – минимум два входа, 1xVGA, 1xDVI/HDMI/Display port
съвместими с предлаганите компютри и интерфейсен кабел за връзка със
съответния видео изход на предложения компютър.

Захранв ащ ка бел
ОС

„Ш уко "- СЕЕ 7/7, с дължина не по -малко от 1,5 метра
Инста лирана и акт ивиран а операционна сист ема M S Windows 10 P ro (64bit)
OEM

Сертификати

TCO,RoHS
За предложения комп ютър - Energy Star 6.1 за EC За предложения монитор Energy Star 7 за EC
Предложенат а комп ютърна конфиг урация да при със тва в Windows
Compatible P roduct List на Microsoft за инста лиран а та ОС.

Гаранция

Мин. 36 месец а гаранци я от производителя от датата н а подпи сва не н а
дв устранния прие мно -пре дават елен протокол, на място
5.

Изисквания към изпълнението на поръчката:

5.1. Предлаг аните компютърн и конфиг ураци и трябва д а са с параметри равн и или по -добри
от минима лно изис к уеми те и да отговарят на вс ички приложими изис ква ния на дей стващ ата
нормативн а уредб а в Р еп убли ка България.
5.2. Предлага ните компютърни конфиг урации трябва да бъдат аса мб лирани от фирмата
производител, фабрично нови и не употребявани.
5.3. Участницит е предл агат гаранционна п оддръжка и обслужване н а предлаганите
компютърни конфиг урац и и за срок не по -кратък от 36 месеца, счита но от датата на съст авяне н а
премо -преда вате лен протокол за достав ка.
5.4. Всички компоненти (хард уер и софтуер) на пред лаган ите компютърни ко нфиг урации
трябва да бъдат съ вмести ми.
6. Място на изпълнение на поръчката: Сград ата на Р ЗИ - Силистра с
адми нистрати вен а дрес: г р. Силистра, ул. „ Петър Мут афчиев " № 82.
7.

Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнен ие е до 60 (шестдесет)

календарни дни от датата на ск лючва не н а договор за възлаган е на общест вен а поръчка.
8.

Прогнозна стойност и начин на плащане:
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8.1.

Прогнозна стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 30870 ,00 лева ( Три дес ет хи ляди осемстотин и
седе мд есет ) б ез ДДС ил и 37044 ,00 лева ( Трид ес ет и седе м хи ляди четирид есе т и четири ) с ДДС.
8.2.

Начин на плащане

8.2.1.
Възложителят ще запла ти це ната по договора в размер на 100 % /сто процента/
аван сово в срок до 5 (пет) работни дни от сключван е на договора;
8.2.2.
За обезпечаван е на ав ан совото плащане изпълн и телят представя при сключване н а
договора гаранция, обезпечаващ а 100 % стойността на авансово п редоста ве ните средст ва и оригинал
на факт ур а, издад ена о т Изпълните ля за стой ността на а ва нсово пре доставе ните сре дства и
съдържаща всич ки рек виз ити по Закона за счетовод ството.
8.2.3.
Аван совото плащане трябва д а бъде обезпече но с без ус ловна и н еотмени ма бан ков а
гаранция за аван сово предостав ени сред ства, п аричен депозит или застра ховка, която обезпечава
изпълнен ието чрез покритие на отговорността на Изпълните ля.
8.2.4.
Възложителят освобождава гара нцията, обезпе чаваща ава нсово предо ставе ните
средств а в срок до три дни сле д предста вяне н а доказателства за връщане или ус вояване н а аванс а.
9. Срок на валидност на офертите: Срокът на ва лидност н а офертата трябва д а обхваща
пер иод, не по-кратък от 2 /два/ месеца от крайния с рок за получ ава не на офер ти.
Възложителят си зап азва правото да изиска от уча стниците да удълж ат срока н а ва лид ност на
офертите си до момента н а ск лючва не на договора за обществе ната поръчка.
10. Критерии за подбор:
10.1.
Изисквания за икономическо и финансово състояние.
Възложителят не поставя изиск вания за икономичес ко и финансово състояние на
уч астни ците.
10.2.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изиск вания за годност (правоспособност) къ м уча ст ниците.
10.3.
Технически и професионални способности:
10.3.1.

Участниц ите трябва да с а в състояние да осиг урят техниче ска поддръжка н а

предлаг аните компютърни конфиг урации н а адрес а на ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ
Съответствието на участниците се доказва със следните документи:
Участни кът предста вя документи за на личие н а сервизен персона л или договор с външен
изпълните л, който ще осигурява сервизн ата поддръ жка на а дреса н а ВЪЗЛО ЖИТЕЛЯ .
10.3.2 .Участникът трябва да има опит за изпълне н и е на поръчката . През последните 3
години, считано от датат а ,

на подав ане н а офертата да е изпълни л поне 1 /едн а / доставка с пред мет и

обем иде нтичен и ли с ходен с този на поръчката. В случ аите, когато р еферентът е обединен ие, това
изискв ане се отнася общо за обединени ето
* 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 н а доста вкит е с п редмет и обе м, идент ичен или с ходен с пре дмета и обема н а настоящата
поръчка, изпълнени през последнит е 3 години, считано от датата на подаван е на офертата, в
зависи мост от датата, на която е учреден или е започнал дейностт а си. В списъка следва да с е
посочат стойностите, пер иодите и получат елит е н а доста вкит е по О бразец № 7 от настоящата
док умента ция, заедно с д оказател ство за извършен ата доставка.

10.3.3.

Всички компоненти ( хард уер и софтуер) трябва да бъдат съвмести ми и да о тговарят

на вс ич ки станд арти в Р епуб лик а Бълг ария за ергономичност, пожарна безопасност и норми з а
вк лючва не къ м ел ектриче скат а мрежа.
Съответствието на участниците се доказва със следните документи:
Дек лариране н а обстоятел ствата в техничес кото предложение на уч астни ка.
11.

Критерий за оценка на офертите:
Критерият за възлагане е „Най - нис ка це на ", съгла с но чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Отговорността за допус н ати грешки или проп ус ки в изчисленията на пре дложената цен а е н а
уч астни ка.
Оферта, която съдържа предложение за це на с н улева стойност, се приема за неотговаряща на
предварите лно обявенит е усло вия на възложите ля и се отстранява от уч астие.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА
1.
В поръчката могат да уч астват българс ки и ли ч ужд естранни физич ески или
юридическ и л ица или те хни обе дин ения, ка кто и всяко др уго образ уван ие, което и ма пра во да
изпълнява пред мета на поръчката, съгл ас но за конодателството на държават а , в която е уст анове но и
което отговаря на ус лови ята, посочени в ЗОП и обявените изис квания на въ зложителя в указанията за
уч асти е
2.
Лице, което участ ва в обедине ние и ли е
дало съгл аси е и фиг урира като подизпълн ител в оферта та на друг участн ик, не може д а предст авя
самостоятелн а оферта.
3.
Едно физическо или юри дичес ко лице може да уч а ства с амо в е дно обедин е ние.
4.
Свързани лиц а по сми съ ла на § 2, т. 45 от Допълните лните разпоредби н а ЗОП не
могат да бъдат с амостоятелни уч астниц и във възлаг ането.
5.
Всеки участ ник в поръчката по възлагане на об ществе ната поръчка и ма право да
предста ви са мо едн а оферта.
6.
Във възлага нет о могат да уч астват и обедин ения, които не са юридичес ки ли ца.
7.
Възложителят отстранява от участи е в поръчката уч астни к, за когото е на лице ня кое
от следните ос нования:
7.1.
е осъден с в лязла в с ила присъда, ос вен ако е реа билитиран, за престъп лен ие по чл.
1 0 8а, 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 Наказате лния коде кс;
7.2.
е осъден с в лязла в с ила при съда, ос вен ако е реаби литира н, за пр естъпление,
аналогично на тези, посоче ни в т.7.1., в друга държ ава - членка или трета страна;
7.3.
има задъ лжения за данъ ц и и задължите лни осиг ури телни вноски по смисъ ла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно -осиг урителн ия процес уа лен коде кс и лихвите по тях към държа вата и ли
към общинат а по седа лищ ет о на възложителя и на кандид ата и ли уча стни ка, или ан алогични
задължения съгл асно зако нодател ството на държава та, в която кандидатът и ли участн икът е
устано вен, док азани с вля зъл в сил а акт н а компете нтен 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 н еравнопост авеност в случаит е по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
7.5 е установе но, че:
а) е пре дста вил док уме нт с не вярно съдържан ие, с вързан с удостовер яване лип сата на
основания за отстраняван е или изпъ лнен ието на кр итериите за подбор;
б) не е предост ави л изис к ваща с е информация, с вързана с удостоверяван е лип сата на ос нования
за отстраняване ил и изпъ лнен ието на критериит е за подбор;
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7.6
е уст анове но с в лязло в си ла н аказателно постановле ние или съдеб но решение,
нар ушени е 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 Кодекс а на тр уда и ли чл. 13, ал. 1 от Закона за трудова та миграция и трудовата
мобилност и ли ан алоги чни задължен ия, устан овени с а кт на компе тентен орган, съглас но
законодател ството на държавата, в която кандид атът или уча стникът е уста новен;
7.7
е нали це конфл икт на и н тереси, 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.
Дек лараци ите с е подпис ва т, както следва:
За лип сата н а обстоятелс твата по чл. 54, an. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се п одписва от лицат а,
които представ ляват уча стник а и членов ете на н еговите упра вите лни и н адзорни органи съгласно
регистъра, в който е впис ан уч астни кът, ако има та къв, и ли документ ите, удостоверяващ и
правос уб ектностт а му. К огато в състава на тези органи уча ства юридич ес ко лице, основан ията се
отнасят за физичес ките лиц а, които го предст авляват съгла сно регист ъра, в който е впи сан
уч астни кът, ако има такъв, или док ументите, удостовер яващи пра вос убектността му. Когато
уч астни кът и ли юридич еско лиц е в съ става н а негов контролен или упра вите лен орган с е
предста вляв а от физичес к о лице по пъ лномощие, ос нованията по чл. 54, а л. 1 , т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП
се отнасят и за това физическо лиц е .
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -6 от ЗОП, в случаит е, в кои то уча стникът с е
предста вляв а от пов ече от едно лиц е, д ек ларацията се подп ис ва от лиц ето, което може с амостоятелно
да го представ лява.
8 Възложителят отстранява от уча стие в процед ур а за възлагане на обще ствен а поръчка
уч астни к, когато за него е налиц е някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономич еските
и финансовит е отношения с дружест вата, регистр ирани в юрисди кции с префе ренциа лен да нъчен
режим, контролиранит е о т тях ли ца и те хните де й ствите лни собствени ци /З ИФОДР ЮПДР КТЛТД С/.
За описаните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят декларация по образец
от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл.З,ал1 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Пояснения:
Дефиници и: Съглас но § 1от Допълнителн ите ра зпоредби на Закона за икономичес ките и
финансовит е отношения с др уже ств ата, регистри рани в юрисди кци и с п референциа лен данъче н
режим, контролираните от тях лица и те хните дей ствителни собст вен ици, по сми съла н а закона:
1.
„Др ужест во" е всяко юридическо лиц е, н епер сонифицирано др уж ество и др уг а
структ ура, пол уч ав аща ст ат ута си от законодателс твото на държавата, в която е регистрирано, без
оглед на формата на сдр ужаван е, учредява не, регис трация или др уг подобен критерий.
2.

„Юрисди кции с префере н циален да нъчен режим" с а юрисдикциите по с мисъ ла на § 1,

т. 64 от ДР ЗКПО, с изключени е на Гибралт ар (б рит.) и държавите - стра ни по Споразумен ието за
ЕИП.
3.
4.

„Земи " са всич ки земи от поземлен ия фонд.
„Контрол" е понятие по сми съла н а § 1в от ДР на ТЗ и по смисъ ла на § 2, ал. 3 от ДР

на ЗМИП.
5 . „Дей ствите ле н собств ени к" е понятие по смисъ ла на § 2 от ДР на ЗМИП.
Забел ежка: Съгл асно чл. 4 от ЗИФОДР ЮПДР КТЛТДС, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се
прилага в сл учаите, когато:
1.
акци ите на др уж еството, в което пряко или косве н о уча ства др уж ест во, регистрирано в
юрисдик ция с преференц иале н да нъчен режим, се търгуват на рег улиран пазар или многостранна
систе ма за т ърговия в държава - страна по С поразумени ето за Е вропейс кото икономиче ско
пространство, или на е кв ива ленте н рег ул иран паза р, определен с наред ба н а Комисията за финан сов
надзор, и за дружест вото се прилаг ат изисква нията на правото на ЕС за прозрачност по отн ошение на
информацията за емит ент ите, чиито ценни кн ижа с а доп усн ати за търгуван е на рег улира н пазар или
на многостранна си сте ма за търговия, или е кви ва лентни межд ун ародни ст а ндарти и д ейст вите лните
собстве ници - физичес ки лица, с а разкрити по реда на съот ветния сп еци але н закон.;

2.
друж еството, регистрира но в юрис дикция с префе ренциа лен данъче н режи м, е ча ст от
икономичес ка гр упа, чие то дружест во ма йка е ме стно лице з а данъчни ц е ли на държа ва, с ко ято
Р епуб лик а Бълг ария има влязла в сил а спогодба за избягване на двойно то данъчно облагане и ли
влязло в с ил а спораз умение за об мен на и нформация и н еговите д ейс твителни собст вен ици физически лица, с а вп иса ни в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДР ЮПДР КТЛТДС.
3.
друж еството, регистрира но в юрис дикци я с префе ренциа лен данъче н режи м, е ча ст от
ико номичес ка гр упа, чие то друж ество май ка или дъщерно др уже ство е б ългарско местно лиц е и
неговите дей ствит елн и собстве ници - физически ли ца, са впи сани по чл. 6 от ЗИФОДР ЮПДР КТЛТДС
или с е търг ува на рег ули ран па зар ил и многостран на си стема за търговия в държава - членка на ЕС,
или в др уг а държава - страна по Спораз умението за Европейското и кономич е ско пространство.
4.
друж ест вото, в което пряко или косве но уча ства др уж ество, регист рирано в
юрисдик ци с преференци але н д анъчен режим, е и здател на периодичн и пе чатни произведения и е
предста вило информация за действите лнит е собс твениц и - физически лиц а, по реда на Закона за
задължите лното депозира не н а п ечатни и др уги произведе ния и за обявяван е на разпространите лите и
доставчицит е на меди йни усл уги.
5.
друж еството, регистрирано в юрисдикция с преференциа лен да нъчен реж им, е
местно лице за да нъчни цели на държа ва - стран а по Спораз умението за държавните поръчки на
Световн ата търговска организация, ка кто и на държава, с коят о ЕС има сключено двустран но
споразуме ние, гарантира що достъпа до пазара на обществени поръчки в ЕС, и неговите д ействителни собстве ници
ЗИФОДР ЮПДР КТЛТДС - за дейностит е, за които се прилага спораз ум ен ието.
6.
друж еството, регистрирано в юрисдикция с преференциа лен да нъчен режим, е
местно л ице за данъчни цели на отвъд морска стр ана и ли територия съгла сно Р ешение на Съвета
2013/755/ЕС от 25.11.2013г. за асоцииране на отвъдморските стран и и територии към ЕС. ("Р еш ение
за отвъдморско асоци иране ") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013г.) и неговите д ейст вите лни
собстве ници физически лица, са впис ани
в регистъра по
чл. 6 от
ЗИФОДР ЮПДР КТЛТДС - за дейностите, за които се прилага решени ето.
7.
друж еството, регистрирано в юрис дикция с преференциа лен да нъчен режим, е
местно лице з а да нъчни цели на държа ва, с която Р епуб ли ка Бъ лгария има сключено межд ународно
търговско и/или икономи ческо с пораз уме ние, включително и задълж ения по Общото споразуме ние
по търговията с усл уги н а
Свето вн ата търговска
организация, и неговите
дейст вите лни
собстве ници физически лица
са
впис ани в
регистъра
по
чл.
6 от
ЗИФОДР ЮПДР КТЛТДС.
8.
друж еството, регистрира но в юрис дикция с префе ренциа лен данъче н режи м, е ча ст от
икономичес ка гр упа, чие то дружест во ма йка е ме стно лице за данъчни ц е ли на държа ва, с която
Р епуб лик а България има сключено межд ун ародно търговско и/или икон омическо спораз ум ени е,
вк лючител но и задълж ени я по Общото споразумени е по търговията с ус луги на Световната търговска
организация, и неговит е д ейств ител ни соб стве ници - физически лица са впи с ани в регистъра по чл. 6
от ЗИФОДР ЮПДР КТЛТД С.
9.

Възложителят отстранява от уча стие в процед ур а за възлаг ане на общес твена поръчка

уч астни ци, които са с вързани ли ца с др уг и уча стни ци в процед урат а (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).
За описан ите обстоятелс тва уч астни ците в проце д урата следва д а пред ста вят декларац ия по
образец от настоящата док умент ация за лип сата н а обстоятелствата по чл. 101, ал. 1 от ЗОП.
Пояснение:
„Свързани л ица " са:
а) лиц ата, едното от които контролира другото лице или н егово дъщерно дружество
б) лицат а, чиято дейност се контролира от трето лице
в) лиц ата, които съв местн о контролират трето лице
г) съпр узите, роднините по права линия б ез ограничения, роднините по с ъребрена линия до
четвърта степе н, вк лючит елно и роднините по с ват овство до четвърта степен включ ително.

8

"Контрол" е н алиц е, когат о едно лице;
а) притежава, в ключит ел но чрез дъщерно друже с тво или по силата на сп оразумени е с друго
лице, н ад 50 на сто от броя на гласов ете в общото събрание н а едно др уж ество или др уго юридичес ко
лице; и ли
б) може да опред еля пряко или не пряко повече о т половинат а от членовет е на управите лния
или контролния орган на едно юридичес ко лиц е; или
в) може по друг нач ин да упражнява реша ващо влияние в ърху взе мането на р ешения във връзка
с дейността н а юридиче ск о лице.
10.

Възложителят отстранява от участи е в процед ура з а възлага не на общест вен а поръчка,

лице за което са н али це о бстоятелств ата по чл. 69 от Закона за противодейс твие н а кор упц ията и за
отнеман е на нез аконно придобитото имущест во /ЗПКОНПИ/.
За описан ите обстоя телс тва уч астни ците в проце д урата следва д а пред ста вят декларац ия по
образец от настоящата док умента ция за липсат а на обстоятелстват а по чл. 69 от Закона за
противодействи е на коруп цията и за отнеман е на н е законно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
Пояснение:
Съгласно ч л. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лиц е, за ема ло ви сша п уб личн а длъжност, което в
послед ната едн а година от изпълнени ето на п равомощията или з адълженията си по служб а е
уч аст вало в провежда не то на процедури за обществе ни поръчки или в проце д ури, свързани с
предоставяне на сре дств а от фондове, принадлеж а щи на ЕС и ли предоста ве ни от ЕС на българс кат а
държава, ня ма право в пр одължение на ед на годин а от освобожда ван ето си от длъжност д а уч аст ва
или д а пред ста вляв а юрид ическо и ли физиче ско ли це в таки ва процед у ри пред ин стит уц ията, в която
е заемало длъжността, и л и пред контрол ирано от нея юридическо ли це.
Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ за браната з а уч асти е в процед ури за о бществени поръчки
или в процед ури, свърз ани с предоставян е на средства от фондове, прин ад лежащи на ЕС или
предостав ени от ЕС на българск ата държава, с е прилага и за юридиче ско ли це, в което лицето по ал.
1 е станало съдр ужник, притежава дялове или е управител и ли член на орган на управлени е или
контрол след ос вобождава нето му от длъжност.
Лицата, зае мащи в исши п убл и чни длъжности по с мисъла н а ЗПКОНП И са по сочени в чл. 6 от
същия закон.
11.
В сл уч ай, че участн икъ т участ ва като обедин ен ие, което не е регистри рано като
самостоятелно юридиче ск о лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обедин ението
уч астни к, а не от всяко от лицата, включ ени в него, с изключение на съответна регистрация,
предста вяне на с ертифик ат или др уго ус лови е, н еобходимо за изпълн ени е на поръчката, съглас но
изиск ванията н а нормати вен и ли а дминистрати вен акт и съо бразно разпред елен ието на участи ето на
лицат а при изпълне ние н а дейностите, пред вид ено в договора за създаване на обедине нието.
12.
Възложителят не пост ав я каквито и да е изи сквания относно правн ата ф орма, под
която обединението ще уч аства в поръчката.
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Когато участн икът е обед инени е, което не е регист рирано като самостоятелно
юридическо
лице, с е предст авя учреди телният акт, с поразуме ни е и/или др уг при ложим
док умент, от който да е видно пра вното основани е за създ аван е н а обед инен ието,както и с лед ната
информация във връзка с конкретнат а обществена п оръчка:
•
правата и за дължен ията н а участн иците в обедин ен ието;
•
разпределе нието на отговорността межд у членовете на обедин ението;
•
дейностите, които ще изпълнява все ки чле н на обед инени ето.
14.
Когато участн ик ът е обедин ени е, което не е юрид ичес ко ли це, сле два да бъде
определе н и посочен парт ньор, който да предст авлява обе дине нието за ц елит е на настоящата
обществен а поръчка.
15.
В сл уча й, че обедине ниет о е регистрирано по БУЛСТАТ преди д атата н а подава не на
оферт ата за настоящата обществен а поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/и ли друга ид ентифициращ а
информация в съответств ие със законодате лст вото на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, в кл ючите лно ел ектронен, за коре спонденц ия при провежд ането на п оръчката. В
сл уч ай, че не е регистрирано и при възлагане изпъ лнен ието на дейностит е, предмет на н астоящата
обществен а поръчка, Участникът с лед ва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, с лед
уве домява нето му за изв ършеното класиран е и п реди подпис ва не н а догов ора за възлаган е н а
настоящата обществе на п оръчка.

16.
Възложителят отстранява от участие въ в възлаг ане то участн ик, който е обединени е от
физически и/ил и юридиче ски лиц а, когато за ч лен н а обеди нени ето е н алице някое от посочените в чл.
54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване. Вс еки ч лен на обед и нението де кларира ли псат а
или на личи ето на обстоятелст вата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП.
17.
Участницит е посочват в офертата подизпълните ли те и д ела от поръчката, който ще и м
възложат, ако възн амеряват да използ ват та кива. В този случай те трябва д а предста вят доказате лство
за поетите от подизпълни телите задъ лжен ия.
18.
Подизпълните лите трябв а да отговарят на съответ ните критерии за подбор съобразно
вида и дел а от поръчката, кой то ще изпълняват, и за тях да не с а на лиц е основания за отстраняван е от
поръчката.
Незави си мо от възможността за използван е на поди зпълните ли отговорността за изпълнен ие на
договора за обществена п оръчка е на изпълните ля.
19.
След с ключ ван е на дог овора и най -късно пред и започване н а изпълн е нието му,
изпълните лят уве домява възложителя за имет о, данните за конта кт и представителите на
подизпълните лите, посочени в офертата. Изпълн ите лят уведомява въз ложителя за всякакви промени в
предостав ената и нформац ия в хода на изпъ лнен иет о на поръчката.
20.
Замяна или вк лючв ане на подизпълн ител по вр еме н а изпълн ени е на д оговор за
обществен а поръчка се д опуск а по изк лючен ие, когато възникне необходи мост, ако са изпъ лнен и
едновременно с ледн ите ус ловия:
•
за новия подизпълните л не са н али це основа нията за отстраняване от поръчката;
•
новият подизпълнител от говаря на критериите за п одбор, на които е отговарял
предишният подизпълнит ел, в ключите лно по отношение н а де ла и вида н а де йностите, които ще
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента де йности.
21.
При замяна или в ключ ва не на подизпълн ител, изп ълните лят представя на възложителя
всичк и док уме нти, които доказват изпъ лнен ието на горните ус ловия, заед но с копие н а договора за
подизпълнен ие и ли на до п ълните лно спораз умение в тридневен срок от тяхното сключване.
22.

Участницит е могат да се позоват на кап ацитет а н а трети лиц а, нез ави симо о т правн ата

връзка меж д у тях, по отношение на крит ериите, свързани с икономиче ското и финансовото състояние
и технич еск и те способнос ти.
23.

По отношение на критериите, свързани с професио налн а комп етентност, уч а стниците

могат да се позоват на ка пацитет а на трети ли ца, с амо ако ли цата, с чиито образование, ква лификация
или опит се доказва изпъл нение н а изис кв анията на възложителя, ще уча стват в изпълне нието на
частта от поръчката, за която е необходим този капа цитет.
2 4 . Когато участ никът с е позовава на капа цитета н а трети лиц а, той трябва да може да докаж е,
че ще разполага с те хнит е рес урси, като предста ви документи за поетите от третите лица задъ лжения .
Третите лиц а трябва д а отговарят на съответни те критерии за подбор, за доказването на кои то
уч астни кът се позовава н а техн ия кап ацитет и за тях да не с а на лиц е основанията за отстранява не от
поръчката.
Възложителят изискв а уча стникът да за мен и посоченото от него трето лице, а ко то не отговаря на
някое от горните усло вия.
III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. КОМУНИКАЦИЯ
МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1.
За уч астие при възлага не то на настоящата обществена поръчка участн икът подготвя и
предста вя оферта, която трябва да съответст ва напъ лно на изисква нията на възложителя. Не се доп уска
предста вянето на вари ант и в офертата. Офертата з адължите лно трябва да включва всич ки изи скуе ми
док ументи за уч асти е в по ръчката.
2.
Всеки уч астни к има прав о да представи са мо една оферта. Не се допус ка пр едста вяне на
варианти в офертите. От участие се отстранява уч ас тник, чиято оферта е непълна или не отговаря точно
на обявените ус ловия на в ъзложителя.
3.
Офертата се подпи сва о т предста вляващия уч аст ника и ли от над лежно упълномощено
лице, к ато в офертата се прилага пъ лномощното от представляващия участника. Документит е за
уч асти е, които обе кти вират лич но изявле ние на ко нкретно лице, предст авляващо уч астни ка, не могат да
бъдат подпис ван и от пълн омощник.

4.
Предста венит е образци в документац ията за уч ас тие и ус ловията, описан и в тях, са
задължите лни за уч астниц ите.
5.
Офертата след ва да бъ де предста вен а на адре с: гр. Силистра, 7500, ул. "П етър
Мут афчиев " № 8 2 - деловодство, стая 1 1 0, преди датата и часа, посочени в обявата като кра ен срок за
подава не на офертите.
6.
Ако уча стникът изпращ а офертата чрез препоръчана поща или кур иерс ка с лужб а,
разходите по изпращан ето са за негов а с мет ка. В т ози случа й уча стни кът тряб ва да изпрати офертата
така, че д а обезпечи не йн ото получа ване на посоче ния от възложителя адрес преди изтичане н а срока
за подаван е на офертите. Р искът от забава и ли заг убван е на офертата е за уч астни ка.
7.
Оферта, пол учен а от в ъзложителя след посоче ния срок, се връща нео творена на
уч астни ка и тов а се отбе л язва в регистъра на възло жителя.
8.
Офертата се п редст авя в запечатан а н епрозрач на опаковка от участн ика лич но или от
упълно мощен от него представ ител и ли п о пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и ли чрез
к уриерс ка сл ужба. Не с е прие ма оферта, която е пред ставена в прозрачна, незап ечатан а и ли с
нар ушен а цялост опа ков к а. Так ав а оферта незаб авно се връща на участ ника и това се отбелязва в
регистъра на в ъзложителя .
9.
Върху опаков ката участ никът запис ва "Оферта ", посочват се наи ме нова нието на
поръчката, наименова ние то на участни ка, а дрес и лице за кореспонде нция, телефон и по възможност
факс и е ле ктронен адрес.
10.
Офертата се пода ва н а б ългарски език. Когато уч астни кът е ч ужде странно физическо
или юридиче ско лиц е или обединени е на ч ужде странни физичес ки и/или юридичес ки ли ца, офертата
се пре дста вя на бъ лгарс ки език, а оста на лите и зискуеми документи, кои то са н а ч ужд език, се
предста вят и в превод на българск и език.
11.
Когато за някои от изиск уемите докуме нти е опред е лено, че може да се пре дс тави като
"зав ерено от уч астни ка к опие", за та къв документ се счита този, при който върху коп ието на
док умента се съдържа текст а "Вярно с оригинала", поста вен е соб стве норъчен подпис н а
предста вляв ащия участни ка и е положен п ечат. По преценка на уч астни ка, такива документи
могат да бъдат предста в ени и в оригин ал. В случаите, в които участникът е обединение,
което не разполага със со бстве н печат, върху документа може д а бъде поло жен печат на един
от участ ниците в обеди не нието.
12.
Съдържащите се в н астоящата документ ация образци са задъ лжителни за уча стниците.
13.
Срокът на ва лидност на о фертите е 2 /два/ месеца, с читано от крайния срок за подава не
на оферти, определен в об явата.
14.
Всички комуни кац ии и действия на възложителя и на уч астни ците са в п исмен вид.
Обме нът на информация межд у въз ложителя и уча стника може да се извършва по е дин от с ле дните
начини:
•

лично - срещ у подпис;

•

по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна раз писк а, изпратено на посочения от

уч астни ка адрес;
•
чрез куриерс ка сл ужба;
•
по факс;
•
по електронен път при ус ловията и по реда на За кона за електронния докуме нт и
еле ктронния подпис;
•

чрез комбинация от тези средства.

15.

До изтичане н а срока з а пода ван е на оферти вс еки участ ник може д а п ромени, да

допълни и ли да оттегли офертата си. Допълнени ет о и промяната на офертата трябва д а отговарят на
изиск ванията и ус ловията за представяне на първон ачалн ата оферта, като върху опак о вкат а трябва да
бъде отбелязан с лед ния те кст: «Допъ лнен ие/ Промяна на пред ложени е с входящ номер......
16.

При приеман е на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният

номер, датат а и ч асът н а пол уча ван ето и посочени те дан ни се за пис ват в АИС Еве нтис, за което н а
приносителя се изд ав а док умент.

Участниц ите

17.

могат

да

посочат

в

офертите

си

информац ия,

която

смятат

за

конфиденц иал на въ в връзка с на личи ето на търговска тайн а. Участни ците н е могат да се позовават на
конфиденц иал ност по отношение на пред ложенията от офертите им, които подлежат н а оценка.
Всяка страница на офертата на участника заедно с всички приложения към нея

18.

следва да бъдат номерирани.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ
Пълен достъп до обявата за провеждане н а на стоящата обществена поръчка и Документац ията
към нея, заед но с образците на док уме нти са п уб ли кувани н а Профила на куп увач а на Възложите ля,
посочен в информацията за п уб ли к уван е на обявата,
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1.
оригинал;
2.
3.
Дек ларация за

Опис на пре дста вен ите д окументи, подпис ан от уч астни ка - по Образец № 1, в
Заявлени е за уча стие по обществен а поръчка - по Образец № 2, в оригинал.
Дек ларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3, в оригинал.
лип с ата н а обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подп ис ва от вс ички

лица, които предст ав лява т участн ик а. Когато де клараторът е ч уждестра нен гражданин, д екларац ията
се предст авя и в пре вод.
4.
Дек ларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 -6 от ЗОП - изготвена по Образец № 4, в оригинал.
Дек ларация за лип сата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -6 от ЗОП се п одписва от лиц ата, които
предста вляв ат уча стни ка. Когато уча стни кът се пре дставлява от повече от едно ли це, д екларацията се
подписв а от

лиц ето,

което

може са мостоятелно

да го

предст авлява.

Когато

деклараторът

е

чуж дестран ен граждан ин, дек ларацията с е пред ставя и в превод.
5.
5.1.

При уч астни ци обеди нени я - когато е приложимо:
док умент, от който да е видно пра вното основан ие за създа ван е на об ед инени ето,

изготвен в съответств ие с изиск ванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП - в оригинал и ли нотариално
заверено копи е;
5.2.

Когато в документ а не е посочено лицето, което има право да пре дст авлява

уч астни ците в об един ени ето - и до к умент, подпис ан от лицата в обеди нен ието, в който се посочва
предста вляв ащия, в оригинал и ли нотариа лно завер ено копие.
6.

Дек ларация за л ипс а на свързаност с др уг уч астн ик - изготвена по Образе ц № 5, в

оригинал;
7.
за

Дек ларация за отсъств ие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от Закона

икономич еск ите

и

ф инансо вите

отношения

с

др уже ствата,

регистр ирани

в

юрисд икц ии

с

преференциа лен данъче н режим, контролираните от тях лиц а и те хнит е де й ствите лни собстве ниц и изготвена по Образец № 6, в оригинал.
В завис имост от правно -организационната форма н а уча стницит е, деклара ци ята се предст авя
от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
8.

Годност (правоспособнос т) за упражнява не на професионална дей ност: В ъзложителят

не поставя изис кв ания за годност (правоспособност) на участ ниците.
9.

За доказване н а технич ески и професионални с пособности уч астни кът трябва да

предста ви с ледн ите док ументи:
9.1 Участни кът предста вя документи за на личие н а сервизен персона л или дог овор с
външен изпъл ните л, който ще осигурява с ервизнат а поддръжка на а дреса н а
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2 Списък н а доста вкит е, изв ършени през последнит е 3 години идентични или с ходни с
предмет а и обема на н аст оящата поръчка - изготвен по Образец № 7, в оригинал;
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10.

Декларация за л ипс а на обстоятелст вата по чл. 69 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на неза конно придобитото имуще ство. - Образец № 8
11.

Техничес ко

пред ложение,

изготвено

по

Об разец №

9,

в оригин а л.

В

случай

на

приложимост, към н его се представят и с ледн ите до кументи:
11.1. Докуме нт за упълн омощаване, когато лиц ето, което подава офертата , не е за конният
предста вите л на уч астни к а;
11.2.Деклара ция за конфи денци алност, изготве на п о Образец № 10 - оригинал, относно това
коя част от офертата има конфиденци ален характ е р и уча стни кът изисква о т възложителя да
не я разкрива;
11.3.Деклара ция по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовет е работи от предмет а на поръчката,
които ще се пред ложат н а подизпълните ли и съответстващият н а тези работи дял в проценти
от стойността на обще ств ената поръчка, и пред вид ените подизпълнит ели (когато в приложимо)
- по Образец № 11, в оригинал, зае дно с приложени ята към него.
1 2 .Ценово предложение - изготвено по Образец № 12, в оригинал.
1 3 .Друго - по преценка н а уч астни ка.
VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Разглеждане на офертите:
,
Възложителят назнача ва к омисия за разглеждан е и оценка н а офертите.
Отварянето на офертите е п ублично и н а нег о могат да присъст ват

участн иците

в

обществен ата поръчка ил и техни упъл номощени пр едста вите ли.
Отварянето на офертите ще се извърши в час а и н а датата, посочени в обявата в сград ата на
РЗИ Силистра, гр. Силист ра, ул. „Петър М утафчие в " № 8 2.
В сл уч ай че се на ложи удължав ане на срока за п одаван е на оферти новит е ден и ч ас ше
бъдат обяве ни чрез И нформация за удълж ава не н а първонача лния срок за подаване на оферти в
АОП и съобщени е за това ще бъде п убли к ува но в профила н а куп увач а.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценови те предложения.
Р азглеждането, оценяван е то и кла сирането на офертите се из вършва съобраз но определен ия
от възложителя критерий за възлаган е на поръчката .
Критерият за възлагане е „Най-ниска цена” , съгла с но чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще възложи настоящата обществен а поръчка на класиран ия на първо място
уч астни к, пре дложил на й - нис ка цен а. Пре дложени ята се класират по низ ходящ ред, като н а първо
място се кл асира ц еновот о предложение с н ай -ни ска цена.
В сл уч ай на ра вни н ай -ни ски ц ени, изпълните лят се определя чрез жребий с ъгласно чл. 58,
ал. 3 от ППЗОП.
Комисията н е разглежд а техниче ските пред ложени я на уча стницит е, за коит о е уста новено,
че не отговарят на изискв анията за лично състояни е и на критериит е за подб ор.
Комисията съст авя протокол за разглеждането, оцен ката и кла сиран ето на
уч астни ците.
Протоколът от работата на коми сията се утвържд ава от Възложителя, след което в един и
същи ден с е изпраща на участницит е и се п уб ликува в Профила на куп увача.
2.

Възложителят прекратява обществената поръчка с мотивирано съобщение на
Профила на купувача, когато:

а) не е пода ден а нито едн а оферта;
б) всич ки оферти за уча стие не отговарят на ус ловията за предста вяне, включително за
форма, начин и срок, или са непод ходящи;
в) първият и вторият клас иран участн ик откаж ат да сключ ат договор;
г) са уста новени н ар уше ния при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да п ромени ус л овията, при ко ито е обявена обществена та поръчка;

д) поради не изпълне ние н а някое от ус ловията по ч л. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключи договор
за обществен а поръчка;
е) в сичк и оферти, които отговарят на пред варит елно обяве ните от възло жителя условия,
надв ишав ат финансо вия рес урс, който той може да осиг ури;
ж) отпадне необ ходимос тта от провеждан е н а о бществената поръчка и ли от възлаг ане на
договора в резултат на с ъществен а промяна в обс тоятелствата или при не възможност да се осиг ури
финансира не за изпълн ен ието на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да пре дви ди;
з) са необходими съще ствен и промени в ус ло вията на обявената поръчка, които биха
променил и кръга на заинт ересован ите ли ца.
3. Определяне на изпълнител по обществ ената поръчка
3.1.
Възложителят определя за изпълните л на обще ствената поръчка кла сирани я на първо
място уч астни к и с ключ ва договор с него.
3.2.
В договора се включв ат задължите лно всич ки пре дложения от офертата на уч астни ка,
въз основа н а които е о предел ен за Изп ъ лните л. Предложени ето за изпълнение на поръчката и
предлаг аната ц ена са нера зделна ча ст от договора.
Договорът за обществена поръчка не може да бъд е изменян, осве н при ус ловията чл.
116 от ЗОП.
При сключ ван е на договора уч астни кът, определе н за изпълните л, е длъже н д а

3.3.
предста ви:


док ументите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП и гаранция за изпълнени е на договора;



ако договорът ще се подписва от упъ лномощено ли це - оригинал или нотариа лно
заверено копи е на пъл номощно;



заверено копие от удосто верени е за данъчн а регистрация и регистрация по БУЛС ТАТ
или ек ви ва лентни док ументи съгласно законод ателството на държавата, в която
обедине нието

е

уст ановено,

когато

уч астни кът

определен

за

изпъ лните л

е

критерии

за

неперсон ифиц ирано обеди нение н а физичес ки и/и ли юридически лиц а.


акт уалн и

док ументи,

уд остоверяващи

съответствието

с

поставенит е

подбор. Документите с е представят и за подизпълните лите и за третите лица, ако
такив а с е предв иждат. Н е се н алага да бъ дат пр едста вен и посочените до кументи в
сл уч аите по чл. 67, ал.8 от ЗОП.


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 делови взаимоотношения /т.е. да
сключи договор/ и възложителят има право да покани класирания на следващо място участник.

3.4

Гаранцията за изпълнение на договора може да с е вне се като депозит на п арична

с ума ( по ба нков ата сметк а на Р ЗИ -Силистра) или д а с е пре дста ви под форма та на ба нкова гара нция и ли
застраховк а. Участн икът избира са м формата на га ранцията за изпълне ние.
Гаранцията за изпъ лнен ие на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността
му.
Гаранцията за изпъ лнен и е на договора се о формя в два отделни документ а като гаранция за
срочно изпълнение и г ара нция за каче ств ено изпълнение. С умата н а гаранцията за срочно изпълнение
на договора е в размер на 20% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за кач естве но
изпълнение е в размер на 80% от стойността на гаранцията за изпълнение.
Гаранцията за срочно изпълнени е е съ с срок на ва лидност 30 (тридесет) дни сле д подпис ван е на
приемо -преда ват еле н протокол за доста вк а на ко мпютърните конфиг ураци и, удостовере но с при емо предав ател ен протокол и се освобождав а в този срок, без Възложителя да дължи лихви на Изпъ лните ля
за този период.
Гаранцията за каче ствено изпълне ние с лед ва да е с ъс срок н а валидност 30 ( тридесет) дни след
изтичането на гара нцион ният срок на дост аве ната апарат ур а (съ гласно пре дложението н а уч астни ка за
изпълнен ие на поръчкат а) и се освобожда ва в този срок, без Възложителя да дължи ли хви на
Изпълните ля за този период, след съст авяне н а при емо -преда ват еле н протокол.
Когато уча стникът изб ере гаранцията за изпъ лнен и е да б ъ де б анкова гаран ц ия, тогава тя трябва
да бъде н еотмен има и б ез ус ловна, с възможност да се ус вои изцяло или на части и да съдърж а
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задължени е н а ба нк ата -га рант да извърши б езотказ но и без условно плащ ане при първо пис мено и ска н е
на Възложителя, подпис а но от представляващ ия Възложителя.

Когато уча стникът избере да пред стави застра ховат елна полиц а, то застраховката следва да е
в полза на Въз ложителя ( РЗИ Силистра) и сле два д а обезпеча ва изпълнени ет о на конкретния договор
чрез покритие на отговорността на изпълн ителя до размера на гаранц ията.
Когато участн икът избер е да вн есе гара нцията за изпълнени е по бан ков п ът това след ва да
стане с п лат ежно нарежда не, в което се посочва пре дмета н а на стоящата процед ура, както след ва:
Гаранцията за изпъ лнен ие по договора се вна ся по следн ата с мет ка на Възлож ителя:
Банка:Експресбанк IBAN: BG13TTBB94003325678520 BIC: TTBBBG22
Р азходите по откриването на бан коват а гаранцията/ застраховат елн ата поли ца са за с метка на
Изпълните ля. Р азходите по евент уа лното ус воява не на г аранцията за изпълнени е с а за с мет ка н а
Възложителя. Изпълнител ят трябва да предвиди и заплат и своите такси по откриван е и обслуж ван е на
гаранцията та ка, ч е раз мерът на гаранцията да не бъде по -ма лък от о пределения в н астоящата
процед ура.
Условията и сроковете з а задържане или освобождава не на гаранц ията за изпълнен ие се
ур еждат в договора за обществе на поръчка.
3.5

Възложителят не ск лючв а договор, когато уча стни кът, кла сиран н а първо място:

3.5.1

откаже да с ключи догово р;

3.5.2

не с е яви за ск лючв ане то му в опред еления от възложите ля срок, б ез да посочи

обектив ни причини;
3.5.3
3.5.4

не изпълни някое от ус ло вията по т. 3.3, или
не докаже, че н е са н ал иц е основания за отстранява не от общественат а поръчка.

В тези сл уч аи, възложите лят може да сключи договор с втория класира н уча с тник за
изпълните л.
4

Подизпълнители (в случай, че е приложимо)
В сл уча й, че уча стници те ще използват подизпълните ли, същите посочват в офертата

подизпълните лите и де ла от поръчката, който ще и м възложат. В този с луч а й, те трябва да пред ста вят
доказате лство за поетите от подизпълнителит е задъ лжения в съответстви е с Образец №11.
Подизпълните лите трябва да отговарят на съответ ните критерии за подбор съобразно вида и
дел а от поръчката, който ще изпълняв ат, и за тях да не с а н алиц е основания за отстраняван е от
обществен ата поръчка.
Незави си мо от възможността за използ ван е н а по дизпълните ли отговорността за изпълнени е
на договора за обществен а поръчка е на изпълн ителя.
Изпълните лят скл ючва до говор за подизпълнение с подизпълни те лите, посоче ни в офертата.
В срок до
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дни от скл ючван е на договор

за подизпълнен ие или на допълните лно

споразуме ние за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълни телят изпраща копие на
договора или на допълн ителното споразуме ние на Възложителя за едно с доказате лства, че са
изпълнен и ус ловията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
Замяна и ли в ключ ване на подизпълнит ел по вре ме на изпълн ение на договор за обществен а
поръчка се доп уска по изключе ние, когато възни кне необ ходимост, а ко са изпълнен и едновре ме нно
сле дните ус ловия:
-

за новия подизпълните л не са н али це основания та за отстраняване в об ществе ната

поръчка;
-

новият подизпълните л отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял

предишният подизпълнит ел, в ключит елно по отношение н а де ла и вид а н а дей ностит е, които ще
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента де йности.
При замяна и ли в ключ ван е на подизпъ лните л изпълнителят предст авя на възложителя вс ички
док ументи, които доказв а т изпълнени ето на горните ус ловията.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1.
При противоречие или неяснота в отделн ите те кстове н а документ ите, включени в
настоящата док ументац и я, ще се прилагат документит е с по -ви сок приоритет в с ледн ата
последов ате лност:
а) Обявата;
б) Док умента цията къ м обявата;
в) Образци на док у менти.
Док ументът с на й -ви сок п риоритет е посочен на първо място.
2.
За всичк и не уред ени въп роси в на стоящата документация за участ ие ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП, П равилн икът за н еговото прилаган е и др уг и дей ст ващи нормати вни актове,
свързани с пред ме т а на по ръчката.

Приложения, н ераздел на част от настоящата документация:
Образец № 1 - Опис на пр едста вен ите документи, п одписан от уча стника;
Образец № 2 - Заявление за участи е по обществен а поръчка;
Образец № 3 - Деклара ция по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП;
Образец № 4 - Деклара ция по чл. 54, ал. 1, т. 3 -6 от ЗОП;
Образец № 5 - Деклара ция за липса на с вързаност с друг участн ик;
Образец № 6 - Де кл араци я за отсъствие н а обстоятелст вата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от
Закона за и кономичес кит е и фин ан совите отноше ния с др уже стват а, регис трирани в юрисди кци и с
преференциа лен д анъчен режим, контролираните от тях лица и те хните дей ствителни собст вен ици;
Образец № 7 - С писъ к н а доста вкит е, извършени през последнит е 3 годи ни ид ентични или
сходни с предмета и обе ма на на стоящата поръчка;
Образец № 8 - Де кл араци я за лип са на об стоятелст вата по чл. 69 от Закона за противодей стви е
на кор упцията и за отне ма не на нез аконно придобит ото имуще ство.
Образец № 9 - Техничес ко предложение за изпъ лне н ие на общест вен ата поръчка;
Образец № 10 - Декларац ия за конфиденциа лност п о чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
Образец № 11 - Де кл арац ия по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете рабо ти от предмет а н а
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответ стващи ят на т ези работи дял в
проценти от стойността на обществ енат а поръчка, и пред вид ените по дизпълните ли

(когато е

приложимо);
Образец № 12 - Ценово предложени е.
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