
 
РАЗДЕЛ I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 
1.Описание на предмета на поръчката 
 
Целта на настоящата поръчка е сключването на договор за изпълнение на доставка, 

финансирана по Национална програма «Модернизиране на системата на професионалното 
образование“, приета с ПМС № 299 от 05.05.2015 г. във връзка с одобрено проектно 
предложение “Подобряване качеството на професионалното образование в Професионална 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” чрез 
модернизиране на образователната среда и механизма на сътрудничество с бизнеса“. 

Поръчката обхваща доставка на оборудване на обща стойност 49 990,00 лева в две 
обособени позиции с предмет:  

Обособена позиция № 1:  „Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 
26 компютърни конфигурации с максимална стойност 15 678,00 лева с включен ДДС, 
доставка и монтаж на 26 монитори към компютърни конфигурации с максимална стойност 4 
992,00 лева  с включен ДДС, доставка и монтаж на 2 копирни машини с максимална 
стойност 4 320,00 лева с включен ДДС. Максимално допустима стойност на обособената 
позиция е 24 990,00 лева с ДДС; 

Обособена позиция № 2: Доставка на геодезическо оборудване: оптичен нивелир 
комплект с алуминиева тринога и телескопична лата 5 м с либела и калъф – 4 броя с 
максимална стойност  2600,00 лева с включен ДДС, електронен теодолит  комплект с 
алуминиева тринога – 1 брой с максимална стойност  2800,00 лева с включен ДДС, лазерна 
ролетка с калъф – 10 броя с максимална стойност  6000,00 лева с включен ДДС, геодезическа 
тотална станция, комплект с алуминиева тринога и телескопичен щок 4.65 м – 1 брой с 
максимална стойност  13 600,00 лева с включен ДДС Максимално допустима стойност на 
обособената позиция 25 000,00 лева с ДДС; 

Пълно и детайлно описание на оборудването. за доставка е разписано подробно в 
Раздел II “Tехническа спецификация”, част от документацията за участие в поръчката. 

 
2. Срок за изпълнение на поръчката: 14.09.2015 г. 
 
3. Изисквания към участниците в поръчката: 

 
3.1. Общи изисквания 
 
3.1.1.  В поръчката могат да подават оферти всички български или чуждестранни 

физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на 
изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на 
възложителя, посочени в настоящите указания за участие.  

3.1.2. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта за всяка 
една от обособените позиции. 

3.1.3. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 
3.1.4. Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се представя 

документ, подписан от лицата в обединението, в които задължително се посочва 
представляващият.  

3.1.5. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 
подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.  

3.1.6. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. 
3.1.7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
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3.1.8. В поръчката, едно физическо или юридическо лице може да участва само в 
едно обединение. 

 
3.2. Условия за допустимост на участниците  
 
Не може да участва в поръчката участник:  

3.2.1.  който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:  
• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 
• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

3.2.2. при който, в зависимост от правно-организационната му форма, лицата по т. 3.2.   
т. „а” - „з”, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация; 
3.2.3. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.2.1. – 

3.2.3. се отнасят за всяко от лицата, включени в обединението.  
 

 
Изискванията се прилагат както следва: 
а) при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор 

не е предвидено друго; 
б) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;  
в) при дружество с ограничена отговорност – за управителя/ите, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност – за едноличния собственик на капитала, ако той 
управлява дружеството или за определения от него управител;  

г) при акционерно дружество – за овластено/и от съвета на директорите, съответно от 
управителния съвет едно или няколко лица съгласно процедурата по чл.235, ал.2 от 
Търговския закон (ТЗ), а при липса на овластяване - за членовете на съвета на директорите, 
съответно на управителния съвет ; 

д) при командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове, 
избрани измежду членовете на съвета на директорите;  

е) при едноличен търговец - за физическото лице-търговец 
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - към лицата, 

които представляват участника, а в случай, че членове са юридически лица - за техните 
представители в съответния управителен орган. 

з) в случаите по т. „а” – „ж” – и за прокуристите, когато има такива; когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само за 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

 
4. Критерии за подбор 
 
4.1. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация 
4.1.1 Участникът трябва да притежава валидна регистрация за търговска дейност, 

свързана с компютърно оборудване - ИКТ продукти и копирна техника и/или 
валидна регистрация за търговска дейност, свързана с геодезическа техника в 
зависимост от обособената позиция, за която кандидатства.  

4.1.2 Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано до датата, 
определена като срок за получаване на оферти, поне 1 /един/ договор за доставка 
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на оборудване, съответно на това, за което кандидатства, за училища или други 
организации/ведомства/фирми. 

4.1.3 Участникът трябва да разполага с поне едно лице, което да е постоянно на 
разположение за времето на организиране и провеждане на доставката. 

 
Забележка: 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 
4.1 важат за обединението като цяло, а не към 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. 

Когато участникът предвижда подизпълнители, изискванията по т. 4.1 за тях, се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 
 
 
5. Изисквания към оформяне и представяне на офертите 
 

5.1. Офертите се приемат в деловодството на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“, 
гр. Монтана 3400, ул. „Панайот Хитов“ № 15 А, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 
часа и от 12:30 часа до 16:30 часа в срок до датата, определена в публичната покана. 

5.2. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик.  
5.3. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
• наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес на участника; 
• за участие в поръчка с предмет в зависимост от обособената позиция, за която 

кандидатства: 
-  „Доставка на компютърни конфигурации, монитори и копирни машини за нуждите 

на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана 
-  „Доставка на геодезическа техника за нуждите на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 

Стефанов“, гр. Монтана 
5.4. Срок на валидност на офертите – 90 дни. 
 

6. Изисквания към съдържанието на офертата 
6.1. Представяне на участника – Приложение № 1 
6.2. Оферта за участие в поръчка – Приложение № 2 
6.3. Копие от документа за регистрация (когато не е посочен единен 

идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър), когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от  
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните лица 
представят съответния документ в официален превод. 

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат удостоверение за 
актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните лица 
представят еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган от 
държавата, в която са установени.  

6.4. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият – при участници обединения, които не са юридически лица. 

6.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” от 
ЗОП, (оригинал) – Приложение № 3  

6.6. Списък с договори (поне един), сходен/и с предмета на поръчката, изпълнен/и 
през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за получаване на 
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оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение. За всеки договор се посочват 
стойността, датата и получателят – Приложение № 4 

6.7. Справка - декларация с данни за образованието и професионалната 
квалификация на лицето, които ще бъде постоянно на разположение за времето на 
изпълнение на поръчката - Приложение № 5  

6.8. Списък на подизпълнител/ите както и вида на работите, които ще 
извършват, и дела на тяхното участие (ако е приложимо) - Приложение № 6 

6.9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е приложимо) - 
Приложение № 7 

6.10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата и/или представляващо 
участника в поръчката (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от 
нея) не е подписана от управляващия и/или представляващ участника, съгласно актуалната 
му регистрация, а от упълномощен негов представител.  

6.11. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните 
с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – Приложение № 12 

6.12. „Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено при съблюдаване на 
техническите изискванията и условията за изпълнение на поръчката – Приложение № 8 

6.13. „Ценово предложение”. Предлаганата цена е в български лева с включен ДДС – 
Приложение № 9 

6.14. Оторизационни писма с актуална дата за конкретната процедура, издадени от 
производителите предложените технически средства, в уверение на това, че участникът е 
упълномощен да извършва продажба на предложените изделия. 

   6.15. Участниците по Обособена позиция 1 трябва да  притежават и представят 
копие на валиден сертификат за управление на качество по стандарт ISO 27001:2013, или 
еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка - представя се копие 
заверено с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. 

   6.16. Участникът следва да бъде упълномощен от производителя на предлаганото 
оборудване гаранционен и извънгаранционен сервиз на територията на Р България и да 
разполага с поне един собствен оторизиран от производителя технически сервиз за 
гаранционна поддръжка. Доказва се с копие от сервизен договор или други документи, 
доказващи това обстоятелство. 

6.17 В случай че участник по Обособена позиция 1 участва с асемблирани от него 
компютри, то следва да представи вместо документите по 6.14 и 6.16, оторизационно писмо 
от вносителя на компютърните компоненти, за правото на продажба и сервиз. 
 

7. Сключване на договор 
7.1. При сключване на договора избраното за изпълнител лице е нужно да представи 

следните документи: 
• документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от ЗОП.  
• декларации по чл. 47, ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП (оригинал) – Приложение № 10 и 
Приложение № 11  
• нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от упълномощено 
лице. 

 
 

РАЗДЕЛ II.  
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Описание.  
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Поръчката включва доставка на оборудване за нуждите на ПГСАГ„Проф. арх. Стефан 
Стефанов“ на обща стойност 49 990,00 лева в две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1:  „Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие 
на 26 компютърни конфигурации с максимална стойност 15 678,00 лева с включен 
ДДС, доставка и монтаж на 26 монитори към компютърни конфигурации с 
максимална стойност 4 992,00 лева  с включен ДДС, доставка и монтаж на 2 
копирни машини с максимална стойност 4 320,00 лева с включен ДДС. Максимално 
допустима стойност на обособената позиция е 24 990,00 лева с ДДС; 
Обособена позиция № 2: Доставка на геодезическо оборудване: оптичен нивелир 
комплект с алуминиева тринога и телескопична лата 5 м с либела и калъф – 4 броя с 
максимална стойност  2600,00 лева с включен ДДС, електронен теодолит  комплект 
с алуминиева тринога – 1 брой с максимална стойност  2800,00 лева с включен ДДС, 
лазерна ролетка с калъф – 10 броя с максимална стойност  6000,00 лева с включен 
ДДС, геодезическа тотална станция, комплект с алуминиева тринога и телескопичен 
щок 4.65 м – 1 брой с максимална стойност  13 600,00 лева с включен ДДС. 
 Максимално допустима стойност на обособената позиция 25 000,00 лева с ДДС; 

 
Поръчката включва и за двете позиции следните дейности:  

 
1. Доставка на оборудването 
2. Гаранционен сервиз и поддръжка на доставеното оборудване. 

 
Посочените спецификации представляват минималните технически и 

функционални изисквания за отделните компоненти на доставката и по двете 
обособени позиции: 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, 
 

които представляват минималните технически и функционални изисквания за 
отделните компоненти на доставката 

 
Оборудването, което ще бъде оферирано, се изисква да бъде с гаранционен сервиз и 
поддръжка за срок не по-малък от 24 месеца, ако не е упоменат друг срок в техническите 
изисквания. 
Фирмата да разполага със собствена или наета сервизна база на разстояние не повече от 130 
км. от гр. Монтана. 
 

1. За Обособена позиция № 1:  „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ 
КОНФИГУРАЦИИ, МОНИТОРИ И КОПИРНИ МАШИНИ“ 

1.1. Компютърни конфигурации 
№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

1 КОМПЮТЪРНИ 
КОНФИГУРАЦИИ 

Процесор  Мин. 3,4 GHz, 2 ядра 26, по 13 в 
2 кабинета Памет Мин. 4 GB RAM 1600 MHz 

Хард-диск Мин. 500 GB 

Операционна система Не 

Видео-карта Вградена 

Оптично устройство  DVD Super multi (reader/writer) 
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Мишка и клавиатура Включени 
Захранване Мин. 500 W 

Гаранция 2 години 

 
1.2. Монитори към компютърни конфигурации: 

№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

1 МОНИТОРИ ЗА 
КОМПЮТЪРНИ 
КОНФИГУРАЦИИ 

Размер на екрана Мин. 18,5“ 26 
Формат 16:9 
Яркост Мин. 200 cd/m2 
Динамичен контраст Мин. 20 000 000:1 
Резолюция Мин. 1366x768 

Време за реакция 5 ms 
Гаранция 2 години 

 
1.3. Копирни машини: 

№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

1 КОПИРНА 
МАШИНА 

Технология Лазерна  2 
Функции Копиране, принтиране, 

сканиране 
Скорост на копиране и 
принтиране  

25 стр./мин А4  
14 стр./мин А3 

Автоматичен дуплекс А5R -А3, 64-80гр/м² 

Време за отпечатване на 
първа страница  

Не повече от 7 сек. 

Памет Мин. 512 МB 

Подаване на хартия Мин. 1 тава за 250 листа 

Ръчно подаване на 
хартия 

Мин. 50 листа  

Изходящ капацитет Мин. 100 листа 

Устройство за 
автоматично подаване 
на оригнали 

Мин 50 листа,  размер на 
поддържаната хартия мин. A5R-
A3, тегло на поддържаната 
хартия мин. 50-104 гр/м² 

Тегло на поддържаната 
хартия 

Мин. 52-163  гр/м² 

Интерфейс  10/100 BaseT, High Speed USB 2.0  

Резолюция при 
принтиране 

Мин. 2400 х 600 dpi 

Резолюция при 
копиране 

Мин. 600 х 600 dpi 
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Принтерски езици PCL6  

Поддържани 
операционни системи 

Windows 8/7/Vista/XP 

Резолюция при 
сканиране 

Мин. 600 х 600 dpi 

Скорост на сканиране Мин. 20 стр./мин 

Дестинации на 
сканиране 

Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan 
to File (SMB, FTP), TWAIN 

Файлови формати при 
сканиране 

JPEG, Multi/Single Page TIFF, 
Multi/Single Page PDF     

Тонер Стартов тонер за мин. 6000 копия 
при 5% запълване. Устройството 
следва да работи с тонер за мин. 
12000 копия при 5% запълване 

Барабан Мин. 55 000 копия 

Други Меню на български език, режим 
на спестяване на тонер 

Максимално месечно 
натоварване 

50 000 копия 

Физически размери на 
устройството (Ш х Д х 
В) 

Не повече от 39 x 54 x 50,5 см 
  

Гаранция Мин. 12 месеца 

2. За Обособена позиция № 2:  „ДОСТАВКА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО 
ОБОРУДВАНЕ“ 

2.1 Оптични нивелири: 

№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

1.  ОПТИЧЕН 
НИВЕЛИР 
КОМПЛЕКТ С 
АЛУМИНИЕВА 
ТРИНОГА И 
ТЕЛЕСКОПИЧН
А ЛАТА 5М С 
ЛИБЕЛА И 
КАЛЪФ 
 
 

Увеличение: 24Х 4 
Средна квадратна грешка за 1км двойно пронивелирано 
разстояние: ± 2.0 мм 
Най-късо разстояние за фокусиране: 0.20 м 
Компенсатор: магнитно – демпферна система, работен 
диапазон  ± 15’ и стандартно отклонение  не повече от 
0.5’’ 
Хоризонтален кръг: 400 гона 
Водо- и прахоустойчивост: IPX6 (IEC 60529:2001) 
Температурен диапазон на работа: от - 20° C до +50 ° 
Тегло на оптичния нивелир: не повече от 1.7 кг  

Функционалност Да осигурява здравина, точност и надежност.  
Гаранция Мин. 12 месеца при ангажимент на доставчика за  
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сервиз/доставка или подмяна на място в случай на 
дефектиране по причини, които не са по вина на 
Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна 
експлоатация или съхранение). Максимален срок за 
ремонт/подмяна на място – до една седмица. 

 
2.2. Електронни теодолити: 
№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

2.  ЕЛЕКТРОНЕН 
ТЕОДОЛИТ  
КОМПЛЕКТ С 
АЛУМИНИЕВА 
ТРИНОГА 

Увеличение: 30Х 1  
Ъглова точност:  5’’ 
Дисплей: двустранен LCD, с осветление 
Оптически отвес:  увеличение 3Х, точност ± 0,5 мм/1,5 м 
Компенсатор: автоматичен, с работен диапазон  ± 3’ 
Ъглови измервания: 360 градуса и 400 гона. Възможност 
за нулиране и задържане лимба на хоризонталния кръг. 
Захранване: акумолаторна батерия и зарядно устройство. 
Продължитеност на работа на батерията с едно 
зареждане – мин.18 часа 
Температурен диапазон на работа: от - 20° C до +50 ° 
Тегло: не повече от 4.7 кг  

Функционалност Да осигурява здравина, точност и надежност.  
Гаранция Мин. 12 месеца при ангажимент на доставчика за 

сервиз/доставка или подмяна на място в случай на 
дефектиране по причини, които не са по вина на 
Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна 
експлоатация или съхранение). Максимален срок за 
ремонт/подмяна на място – до една седмица. 

 

 
2.3 Лазарни ролетки: 
№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

3.  ЛАЗЕРНА 
РОЛЕТКА С 
КАЛЪФ 
 
 

Точност: ± 1.5 мм 10 
Измервано разстояние:  80 м 
Лазер: Laser class 2, 635 nm 
Функции: измерване на площи и обеми, Питагор, 
събиране/изваждане, памет за мин.10 измервания, 
автроматично изключване след 3 минути при 
неизползване на ролетката. 
Захранване: Батерии. Брой измервания с един комплект 
батерии – мин.3000. 
Тегло: не повече от 140 г  

Функционалност Да осигурява здравина, точност и надежност.  
Гаранция Мин. 12 месеца при ангажимент на доставчика за 

сервиз/доставка или подмяна на място в случай на 
дефектиране по причини, които не са по вина на 
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Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна 
експлоатация или съхранение). Максимален срок за 
ремонт/подмяна на място – до една седмица. 

 
2.4 Тотална станция: 
№ по 
ред 

Продукт Минимални технически изисквания Брой 

4.  ГЕОДЕЗИЧЕСКА 
ТОТАЛНА 
СТАНЦИЯ  
КОМПЛЕКТ С 
АЛУМИНИЕВА 
ТРИНОГА И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕН 
ЩОК 4.65М 
 

Увеличение: 30Х 1 
Ъглова точност:  5’’ 
Дължинна точност: +/- 2mm + 2ppm 
Дисплей и клавиатура: двустранен LCD, с осветление; 
буквено-цифрова клавиатура с мин.24 бутона 
Размер на паметта за точки:  мин.24 000 
Компенсатор: двуосен 
Захранване: акумолаторна батерия и зарядно устройство. 
Продължитеност на работа на батерията с едно 
зареждане – мин.9 часа непрекъснато измерване на 
разстояния/ъгли и мин.27 часа измерване на 
разстояния/ъгли през 30sec. 
Температурен диапазон на работа: от - 20° C до +50 ° 
Тегло с батерията: не повече от 5.0 кг  

  Комплекта да включва:   
Функционалност Да осигурява здравина, точност и надежност.  
Гаранция Мин. 12 месеца при ангажимент на доставчика за 

сервиз/доставка или подмяна на място в случай на 
дефектиране по причини, които не са по вина на 
Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна 
експлоатация или съхранение). Максимален срок за 
ремонт/подмяна на място – до една седмица. 

 

 
3.Други условия: 

       3.1. Изпълнителят доставя оборудването в сградата на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 
Стефанов“ - Монтана. 
 3.2.Изпълнителят дава най-малко 2 -годишна гаранция за оборудване, или за срок 
съгласно гаранционните условия на производителя. 
 3.3.Предлаганите артикули трябва да са нови, неупотребявани. Не се допуска 
предлагане на продукти втора употреба. 
 3.4.Изпълнителят доставя договореното  оборудване в срок до 14 календарни дни 
от превеждане на авансовото плащане по договора.  
 3.5.Изпълнителят тества доставеното оборудване в срок до 3 календарни дни от 
доставката в присъствието на специалисти от професионалната гимназия . 
 3.6.Изпълнителят заменя заменя доставения продукт, който при тестването е 
показал технически и/или софтуерен дефект, с нов изправен в срок до 3 календарни дни. 
 3.7.Възложителят и изпълнителят подписват приемателно-предавателен протокол 
за доставеното оборудване. Подписаният протокол става неразделна част от договора за 
поръчка. 
 

4. Начин и срок за плащане  
Плащането ще се извършва по банков път в български лева, както следва: 
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4.1. Авансово плащане в размер на 30 %  в 7-дневен срок от получаване на фактурата, 
издадена от изпълнителя 

4.2. Окончателно плащане в 14 дневен срок от получаване на фактурата, издадена от 
изпълнителя след приемане на доставката и подписване на приемателно-
предавателен протокол. 

 
 

РАЗДЕЛ III  
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
 

  Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 
 
На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка по посочените по-
долу показатели: 

Показател Тежест Максимален брой точки 
П1 – Цена 50 % 50 

П2 – Технически параметри с по-високи 

технически показатели от минимално 
посочените в т. ІІІ 

10 % 10 

П3 – Гаранционен срок 40 % 40 

 

По показател 1 (Предлагана цена) се прилага следната формула: 

П1ц = (П1мин. / П1уч.) х 50 

Където:  

П1 ц е резултатът на участника по показател 1. 

П1 мин. е най-ниската предложена цена от участник.  

П1 уч. е цената, предложена от съответния участник. 

 

По показател П 2 прилага следната формула: 

П2с = (П2уч. / П2мах.) х 10 

Където:  

П2с е резултатът на участника по показател 2. 

П2мах. е оферта с най-високи технически показатели. 

П2уч. е офертата, предложена от съответния участник. 

 

По показател П 3 прилага следната формула: 

П3с = (П3мин/ П3уч) х 40 

Където:  

П3с е резултатът на участника по показател 3  

П3мин. е най-големия  гаранционен срок, предложен от участника.  

П3уч. е срокът, предложен от съответния участник 
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КО (Комплексната оценка) на всеки един кандидат е = П1ц + П2с + П3С  

Максималните възможни точки от комплексната оценка за всеки кандидат са 100. На първо място 
се класира кандидатът, получил най – висока комплексна оценка. 

 
Показателят П2 се формира като техническите параметри на всеки продукт се оценяват с 

максимално 10 точки, които се разпределят поравно за всеки параметър. Най-висока оценка 
получава параметъра с предложената най-добра характеристика, останалите се оценяват в 
нисходящ ред, пропорционално на предложените. 

 
Показателят П3 се формира като гаранционния срок на всеки продукт се оценява с 

максимално 40 точки. Най-висока оценка получава максимално предложения гаранционен 
срок, останалите се оценяват в нисходящ ред, пропорционално на предложените. 

 
Забележка: Техническите параметри на изделията, посочени в заданието се доказват с 
приложената техническа документация от производителя на български или английски език.  
Липсата на документи, които да доказват наличието, или стойността на конкретен показател от 
заданието, се счита за липса на доказателство, че техническото предложение отговаря на 
изискванията на този показател от техническото задание. 
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	6.11. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – Приложение № 12

