ИНФОРМАЦИЯ
за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„Сервизна поддръжка на информационна система (ИС) за
управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети“

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на поръчката - Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуга за
сервизна поддръжка на информационна система (ИС) за управление и поддръжка на публичен
регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
2. Критерий за възлагане
Критерият за възлагане е „най-ниска предложена цена“.
3. Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е министърът на Министерство на
околната среда и водите.
4. Срок за изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на дейностите по настоящата
поръчка е:
Дейност1 „Предоставяне на поддръжка“: 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на
договор.
Дейност2 „Отстраняване на технологични проблеми в съществуващата система“: до 3 (три)
месеца от подписване на договор.
5. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите.
6. Прогнозна стойност
Прогнозна стойност на обществената поръчка е

35 400 (тридесет и пет хиляди и

четиристотин) лева без ДДС.
Определената прогнозна стойност се явява максимално допустима (максимален бюджет)
по поръчката. Оферта, в която ценовото предложение е над посочената прогнозна стойност на
поръчката ще бъде отстранена от участие в процедурата.
7. Финансиране - Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на
Министерството на околната среда и водите
8. Начин на плащане  Авансово плащане на стойност 20% от стойността на предложената от
Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, въз основа на
издадена данъчна фактура и внесена гаранция за авансово плащане в размер на
20% от стойността на предложената от Изпълнителя обща цена. Гаранцията за
авансово плащане се освобождава от Възложителя след пълното, качествено и в
срок изпълнение на Дейност2 „Отстраняване на технологични проблеми в
съществуващата система“, за което се съставя двустранен приемо-предавателен
протокол.
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 Междинно плащане за първо шестмесечие на стойност 20% от стойността на
предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по
договора, след изтичане на първия шестмесечен период от поддръжката, въз
основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен междинен приемопредавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка
за периода.
 Междинно плащане за второ шестмесечие на стойност 20% от стойността на
предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по
договора, след изтичане на втория шестмесечен период от поддръжката, въз
основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен междинен приемопредавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка
за периода.
 Междинно плащане за трето шестмесечие на стойност 20% от стойността на
предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по
договора, след изтичане на третия шестмесечен период от поддръжката, въз
основа на издадена данъчна фактура и подписан двустранен междинен приемопредавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите по поддръжка
за периода.
 Окончателно плащане на стойност 20% от стойността на предложената от
Изпълнителя обща цена за изпълнение на услугите по договора, след изтичане
на срока по договора, въз основа на издадена данъчна фактура и подписан
двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за приемане
изпълнението на дейностите по поддръжка за последното шестмесечие и
дейностите по договора.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи изисквания
1.1. Процедурата събиране на оферти с обява се прилага при възлагане на обществени
поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при която всички заинтересовани лица могат
да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или
юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП,
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията
на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите
лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг,
физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
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1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ
минимум следната информация:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на
офертите.
1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участникът може да се позовава 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.
1.3.2. 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.
1.3.3. Участникът посочва в заявлението за участие (Образец № 3) третите лица, чийто
капацитет ще използва.
1.3.4. 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.
1.4. Участникът посочва в заявлението за участие (Образец № 3) 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.
1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да
отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и
за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията
по т. 1.4.1.
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2. Условия за допустимост на участниците
2.1. По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като в процедурата за възлагане на обществената поръчка не
може да участва участник:
2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния
кодекс;
в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от
Наказателнвия кодекс;
г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и
321а от Наказателния кодекс;
й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от
Наказателния кодекс.
2.1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна.
2.1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2.1.5. за когото 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.
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2.1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1-5 и т. 7 от ЗОП с нарочна декларация по образец № 4 и образец № 5.
Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от
ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участника се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
2.2. Други основания за отстраняване
2.2.1. Участници, които са свързани лица.
2.2.2. Участник, за който е налице 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.
За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя декларация по
образец - образец № 9.
2.2.3. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ).
За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна
декларация по образец - образец № 10.
2.2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания.
2.2.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
2.2.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.
3. Критерии за подбор на участниците
3.1. Общи условия
При участие на обединения, които не са юридически лица, 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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В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят
на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
3.2. Изисквания относно икономическото и финансово състояние
3.2.1. Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическото състояние на
участниците.
3.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за
изпълнение на обществената поръчка
3.3.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години до датата на подаване на
офертата най-малко една услуга/дейност, която е идентична или сходна с предмета на
поръчката.
За „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ се приема:
услуга/дейност, включваща разработка, внедряване и поддържане на софтуерна
информационна система.
Съответствието си с това изискване по 3.3.1, участниците удостоверяват като попълват
образец - Приложение № 17 - Списък на извършените услуги/дейности, които са идентични
или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели.
За доказване на съответствието си с това изискване, съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП,
участниците представят доказателства за изпълнени дейности, под формата на заверени копия
на удостоверения, референции, препоръки, договори, писма и др.
3.3.2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:20ХХ или еквивалентен с обхват включващ: предоставяне на услуги за разработка,
внедряване и поддръжка на софтуерни информационни системи и/или приложен
софтуер в областта на информационните технологии.
3.3.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на информационната
сигурност по стандарт ISO 27001:20ХХ или еквивалентен с обхват в областта на: управление
на сигурността при разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни информационни
системи и/или приложен софтуер в областта на информационните технологии.
Съответствието си с изискването по т.3.3.2. и т.3.3.3. участниците удостоверяват, като
попълват декларация в свободен текст, където посочват информация за внедрена система за
управление на качеството и на внедрена система за управление на информационната
сигурност.
Участникът определен за изпълнител, преди сключване на договора, следва да
представи:
По т.3.3.2. копие на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:20ХХ или
еквивалентна с обхват в областта на: предоставяне на услуги за разработка, внедряване и
поддръжка на софтуерни информационни системи и/или приложен софтуер в областта на
информационните технологии;
По т.3.3.3копие на валиден сертификат по стандарт ISO 27001:20ХХ или еквивалентна
с обхват в областта на: управление на сигурността при разработка, внедряване и поддръжка на
софтуерни информационни системи и/или приложен софтуер в областта на информационните
технологии.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
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акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.
3.3.4. Участникът следва да разполага с персонал/екип от минимум 3 (три) експерта, които да
отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:
Програмист, отговарящи на следните изисквания:


Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или повисока или еквивалент по специалност от едно от следните професионални
направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и
компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни;
 Опит в най-малко 2 /две/ услуги/ дейности за разработване, внедряване и
поддръжка на софтуерна информационна система, от които поне една
информационна система да е разработена върху .NET платформа със система за
управление на бази данни SQL Server.

Програмист Бази данни, отговарящи на следните изисквания:


Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или повисока или еквивалент по специалност от едно от следните професионални
направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и
компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни;



Опит в най-малко 2 /две/ услуги/ дейности за проектиране, имплементиране и
поддръжка на релационни бази данни;

Системен администратор отговарящ на следните изисквания:


Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или повисока или еквивалент по специалност от едно от следните професионални
направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и
компютърна техника; икономика или еквивалентна образователна степен,
придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионални направления;
 Опит в най-малко 2 (две) услуги/ дейности в областта на системната
администрация, системната интеграция на комуникационни и компютърни системи
и изграждането на системна инфраструктура.
Съответствието си с изискването по т.3.3.4 участниците доказват, като попълват образец Приложение № 18 - Списък на експерти
4. Гаранции
4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от
стойността на договора за изпълнение на поръчката без ДДС.
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4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:
Банка: БНБ-ЦУ пл. „Княз Батенберг” № 1
IBAN: BG70 BNBG 966 133 001 38 701
BIC: BNBGBGSD
или
4.2.1. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със
срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора.
или
4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи
гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на
следните изисквания:
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три
процента) от стойността на договора без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на
възложителя;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- със срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) дни след срока на изпълнение на
договора;
-застраховката да е безусловна.
4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова
гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице
– гарант.
4.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата
гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на
договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на
обществената поръчка.
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4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по
откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя
гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите
1. Подготовка на офертата:
1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие.
1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците.
1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания
и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може
да промени, допълни или да оттегли офертата си.
1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.
1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с
тези образци.
1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
дружеството.
2. Изисквания към съдържанието на офертата:
2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.
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Върху опаковката участникът посочва:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката.
Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на офертата“ и опис на
представените документи.
2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в настоящите
указания изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на поръчката.
2.3. Всички документи трябва да са:
а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис,
освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;
б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория
случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на
такива функции;
в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания
или корекции.
3. Съдържание на офертата
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1;
2. Представяне на участника – Образец № 2;
3. Заявление за участие – Образец № 3;
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;
6. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител, ако има такива – Образец № 6;
7. Декларация за съгласие, за участие като трето лице, ако има такива – Образец № 7;
8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 8;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици - Образец № 9;

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 10;
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11. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 12;
12. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 13;
13. 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 - Образец № 14;
14. Ценово предложение - Образец № 15;
15. Списък на изпълнените услуги/дейности, списък на експертите – Образец №17;
16. Списък на експертите - Образец №18;

4. Запечатване
4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочва:
Министерство на околоната среда и водите
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22
ОФЕРТА
За
участие
в
обществена
поръчка
“…………………………………………….”
Оферта от: …………………………………………………
/наименование на участника/
Адрес за кореспонденция: …………………..
Телефон: …………………………
Факс: ……………………………..
e-mail: ……………………………

с

предмет:

4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“.
5. Място и срок за подаване на оферти
5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1000, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 22, Министерство на околната среда и водите, всеки работен ден
от 09:00 ч. до 17:30 ч.
5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за събиране на оферти.
6. Приемане и връщане на оферти
6.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер,
дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат
незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите посочен
в обявата за събиране на оферти, пред мястото, определено за тяхното подаване все още има
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чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и
присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.
6.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 6.3.
7. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще
започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявата за събиране на оферти в
сградата на МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. При промяна на датата и
часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение № 1 – Техническа спецификация

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите
1.1. Възложителят назначава комисията за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти след изтичане на срока за приемане на офертите.
1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на
интереси с участниците.
1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали
във връзка със своята работа в комисията.
1.4. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация за съответствие с
изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от
процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
1.5. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
2. Публично отваряне на офертите
2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители.
2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата
самоличност и представяне на съответните пълномощни.
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2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
2.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения на участниците.
2.3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след
което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Сключване на договор
1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и определен за
изпълнител.
1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, Възложителят
може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да
сключи договор с него.
1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в
документацията и включва 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 обществената
поръчка.
1.4. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация

и

регистрация

по

БУЛСТАТ

или

еквивалентни

документи

съгласно

законодателството на държавата, в която обединението е установено.
2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора
2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, представя
следните документи:
а) документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;
б) документи за доказване на липсата на основания за отстраняване съгласно
изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗОП:
1. За обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
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2. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
Забележка: Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП,
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на
договор за обществена поръчка.
в) актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за
подбор.
Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.
г) гаранция за изпълнение на договора.
д) декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП)
2.2. Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „б” са достъпни чрез публичен
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния
орган на възложителя по служебен път, Възложителят няма право да ги изисква.
VІI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ
1. Общи указания - разяснения
1.1. Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по обществената
поръчка. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат
изпращани до 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

1.2. Възложителят, най-късно на следващия работен ден, публикува писмени разяснения
по условията на обществената поръчка на официалния интернет адрес на Възложитея, в раздел
„Профила на купувача“.
3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.
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