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СЪДЪРЖАНИЕ
на
документация за провеждане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научноприложни изследвания“ в 2 (две) обособени позиции,
І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА
ИМ
VІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

III. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Възложител – Възложител по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание е Директорът на Институт по инженерна химия (ИИХ)- БАН,
съгласно чл. 5, ал. 2, т.14 от ЗОП.
• Обект на поръчката: е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 на ЗОП на апаратура
за научно-приложни изследвания.
• Предмет на поръчката
Предмет на обществената поръчка е избор на външни изпълнители, които да
извършат доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна
поддръжка на апаратура за научно-приложни изследвания в 2 (две) обособени позиции,
както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за
екстракция със свърхкритичен въглероден диоксид.
Обособена позиция 2 – Доокомплектоване с автоматичен пробовзимател,
рефрактометричен детектор на течен хроматограф YL–9300 и необходими конвертори и
софтуер за контрол от YL Clarity, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Доставката по позиция 2 е свързана с изпълнението на дейностите по Научна
инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) .
Всеки участник може да подава оферта за една или за двете обособени позиции.
Предлаганата апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от
минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.
Участниците се задължават да извършат транспортно опаковане на апаратурата по
подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до мястото на изпълнение,
осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставените апарати следва да бъдат в
оригинална опаковка, с не нарушена цялост и върху опаковката да има
индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и модел.
Гаранционният срок на апаратурата и по двете обособени позиции следва да
бъде не по-малък от 1 (една) година, считано от датата на подписване на протокола за
проведено обучение на персонала за работа с апаратурата.
Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с инженерен персонал със срок за
реакция не по-дълъг от 48 часа от направена заявка от възложителя и извършване на
услугата на място в ИИХ.
• Правно основание за откриване на процедурата
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета,
Раздел I и II от ЗОП, чрез провеждане на процедура „Публично състезание“.
Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл.
20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за
възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство, безспорно е налице законова
възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание.
Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи
конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.
• Прогнозна стойност на поръчката – 128 000 лв. без ДДС. Посочената прогнозна
стойност представлява изискване към максималния размер на ценовите предложения.
Прогнозната стойност на поръчката е разпределена по позиции, както следва:
Позиция 1 – 85 000 лв. без ДДС
Позиция 2 – 43 000 лв. без ДДС
• Финансиране на обществената поръчка и начин и условия на плащане
Обществената поръчка се финансира от собствени средства на ИИХ и по програма
НИ СЕВЕ.
• Схема на плащане по договора за изпълнение на обществената поръчка

Авансово плащане - 70 % от стойността - авансово до 30 (тридесет) календарни
дни, считано от датата на сключване на договор за възлагане на обществена поръчка и след
представяне на оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити;
Окончателно плащане в размер на 30 % от стойността на договора – в срок до 30
(тридесет) дни, считано от датата на подписване на протокол за проведено обучение и след
представяне на оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити.
Предлаганата цена трябва да е крайна и да включва всички разходи за изпълнение
на предмета на договора, като: разходите за транспортиране и доставка на апаратурата до
мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване,
инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа, както и разходи за
отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и
гаранционната отговорност на Изпълнителя.
Важно: Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка следва да
бъдат съобразени с вида на доставката описана в техническата спецификация и да не
надвишават прогнозната й стойност.
-

Участник, чието Ценово предложение надвишава прогнозна стойност на
съответната обособената позиция ще бъде отстранен от участие в настоящата
обществена поръчка.
• Място на изпълнение на поръчката – Република България, гр. София 1113, ул.
Акад. Георги Бончев, бл. 103, Институт по инженерна химия - БАН.
• Срокът за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на
персонала е не по –дълъг от 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора.
ІІІ.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва, като подава
оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на
поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което
отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените
изисквания от възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
4. Условията по т. 2, 3 и 4 от настоящия раздел се прилагат отделно за всяка от
обособените позиции.
5. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за
участие. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл.
101 от ЗОП и чл. 47 от ППЗОП.
Б. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
1.1.
осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а
и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2.
осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна;
1.3.
има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения,

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
1.4.
е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП – когато с
извършените от възложителя действия по чл. 44, ал. 3 и/или ал. 4 от ЗОП не може да се
осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните
консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата,
ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;
1.5.
е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6.
е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128,
чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
1.7.
е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал.
1, т. 7 от ЗОП).
Основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят за лицата, които представляват кандидата
или участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан кандидатът или участникът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо
лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът или участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от
физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят и за това
физическо лице.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при
наличието на някое от следните обстоятелства за незадължително отстраняване (чл.
55, ал. 1,т.1, 3. 4 и 5 от ЗОП):
2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
2.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното
му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
2.4. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществената поръчка, като основанията по т. 2.4. се отнасят за

лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи (чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗОП).
3.
Възложителят отстранява от процедурата участници, за които са налице и
следните национални ограничения:
3.1.
които не са съобразили забраната на 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;
3.2.
за които е налице свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между
участници в конкретна процедура;
3.3
за който са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
3.4. които не отговарят на поставените критерии за подбор или не изпълнят друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
3.5.
които са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката;
4.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП (т.1 от този
раздел) и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (т. 2 от този раздел),
има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
5.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност,
възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, за времето, определено с присъдата или акта (съобр. чл.
56, ал. 5 от ЗОП).
6.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя, в 3-дневен срок от
настъпване на някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП /т.1 от този раздел/, чл.101, ал.11
ЗОП /т.3.2 от този раздел/или на някои от обстоятелствата по чл. 55, ал.1 ЗОП /т. 2 от този
раздел/
7.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията/
обстоятелствата за отстраняване и съответствието с критериите за подбор в Единен
европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП). В него се
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен, са длъжни да предоставят информация.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания
за отстраняване от процедурата, като представят отделен еЕЕДОП.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа съответната информация.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на
офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното

провеждане на процедурата. (чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Възложителят няма право да изисква
документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да
му бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на
държавите членки (съобр. чл. 67, ал. 8 от ЗОП).
8.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, участниците в обединението сключват договор (или представят друг
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението).
Договорът/документът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена
поръчка, следва да бъде представен в оригинал или копие.
Договорът/Документът следва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
• всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението
на договора;
• е определен представляващият обединението, който е упълномощен да задължава, да
получава указания за и от името на всеки член на обединението. Допуска се повече от
едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
• представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и
за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
• срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде
изпълнена;
• всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора;
• разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между
участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от
участниците в обединението;
• не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
9. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че

избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

В. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР
1.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
2.
Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на
участниците.
Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на
участниците.
3.
Минимални изисквания за технически и професионални способности на
участниците.
3.1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството
Минимално изискване: Участниците следва да прилагат система за управление на
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001: 2015 или еквивалентен, с обхват за дейности,
свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация на апаратура.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по 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. Възложителят приема и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове

по независещи от него причини.
*Изискуемата информация относно горепосоченото изискване участникът
попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г от еЕЕДОП, като участникът следва
да посочи дата на издаване, срок на валидност и орган, издал сертификата.
Г . ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
1.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и
професионалната компетентност.
2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само
ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на
изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
3.За всяко трето лице се представя отделен еЕЕДОП с надлежно попълнена
информацията по раздел А „Информация за икономическия оператор“ и раздел Б
„Информация за представителите на икономическия оператор“ от Част II Информация
за икономическия оператор“, цялата Част III „Основания за изключване“, както и
приложимите полета от Част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, доколкото информацията
в тях има отношение към специфичния капацитет на третото лице, който участникът ще
използва.
4.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в еЕЕДОП,
Част ІІ „Информация за икономическия оператор“, Раздел В „Информация относно
използването на капацитета на други субекти“, както и в приложимите полета от Част ІV
„Критерии за подбор“.
5.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.
6.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то
не отговаря на някое от условията за подбор.
Д. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1.
Когато участникът ще ползва подизпълнител/и, чийто капацитет няма да
ползва по отношение на поставените от възложителя критерии за подбор, посочва списък с
конкретните подизпълнители в еЕЕДОП, Част ІІ „Информация за икономическия оператор“,
Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма
да използва“ и попълва в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В„Технически
професионални способности“, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“
вида и дела (процентно изражение) от поръчката, която възнамерява да възложи на всеки.
2.
По отношение на подизпълнителите, чийто капацитет участникът ще ползва
във връзка с поставените критерии за подбор, участниците посочват в еЕЕДОП, Част
ІІ„Информация за икономическия оператор“, Раздел В „Информация относно използването
на капацитета на други субекти“ и попълва Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел
В„Технически и професионални способности“, поле „Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“ конкретните подизпълнители, вида и дела (процентно изражение) от
поръчката, който ще възложат на всеки един, ако възнамеряват да използват такива.
За всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, в който се посочва
информацията по раздел А „Информация за икономическия оператор“ и раздел
Б„Информация за представителите на икономическия оператор“ от Част II „Информация за
икономическия оператор“, цялата Част IIІ „Основания за изключване“, както и съответната
информация В Част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, доколкото тя има отношение към
специфичния капацитет, който участникът ще използва.
3.
По отношение на всички подизпълнители не трябва да са налице основанията
за отстраняване от процедурата.

4.
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
5.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от
условията по т. 2 и т. 3 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка.
6.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността
за изпълнение на договора за обществената поръчка е на изпълнителя.
Е. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
1.
Изпълнителят, при изпълнение на поръчката, следва да се придържа точно към
изискванията на процедурата и приложенията към нея, включително и техническата
спецификация, приложимото национално и европейско законодателство .
2.
Изпълнението на поръчката следва да се осъществява в пълна координация с
Възложителя. Всички предписания и забележки на Възложителя са задължителни за
изпълнителя.
ІІІ. 2. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
Документите, свързани с участието в процедурата се представят в една обща
запечатана непрозрачна опаковка.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“ за всяка една обособена позиция, по която кандидатства участника, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават в
деловодството на Институт по инженерна химия към Българска академия на науките с адрес:
гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 103, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.,
включително на датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.
ІІІ.3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А). Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до
крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка.
След изтичането на срока за получаване на оферти за участие възложителят назначава
комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед по чл.51 ППЗОП.
Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП
след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи
промяна в декларираните данни.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.
Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на представените
оферти за участие и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
Комисията осъществява своята дейност при условията на ЗОП и ППЗОП.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия и
критерия за възлагане.
Комисията изготвя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането,
оценката и класирането на офертите, който се утвърждава от възложителя при спазване
изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Б) Класиране и определяне на Изпълнител/прекратяване на процедурата.
В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола на комисията, възложителят издава
решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
В тридневен срок от издаването, Решението се изпраща на участниците, като в него се

посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където е публикуван
протокола на комисията.
В) Обжалване на процедурата.
Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка
подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 и
следващите от ЗОП.
Жалбата се подава в 10-дневен срок при условията на чл. 197 от ЗОП.
Решенията могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за
наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни
изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с
процедурата.
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до
Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
Г) Сключване на договор за възлагане на изпълнението
Възложителят сключва писмен договор за изпълнение с участника/участниците,
определен/и за изпълнител/и по всяка обособена позиция. Договорът трябва да съответства
на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на
поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено
условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време
или след провеждане на процедурата.
Договорът/договорите за възлагане се сключва/т с участника/участниците, определен/и
за изпълнител/и не по-рано от изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител/и. (сравн. чл.112,
ал.6 от ЗОП). При сключване на договора класираният участник представя документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и
подизпълнителите, ако има такива.
При подписване на договор изпълнителят представя гаранция, която да обезпечи
изпълнението на поръчката. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
- парична сума, преведена по банкова сметка: БАНКА БНБ, гр. София 1000, пл.
“Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-по сметка: IBAN: BG81 BNBG 9661 3300
1321 01;
- банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал в полза на възложителя.
Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва
да е 30 дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция за изпълнение трябва да
бъде безусловна, неотменяема и изискуема при първо писмено поискване от възложителя, в
което е посочено, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка;
- застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Гаранцията под формата на застраховка трябва да съдържа всички условия в
полза на възложителя, отнасящи се до банковата гаранция. В този случай изпълнителят
предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в
полза на възложителя, в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер).
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
Размерът на гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 5 (пет) на сто от
стойността на Договора без ДДС. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към
момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава паричните гаранции

по този раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли
при него.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.
В случай на възникване на необходимост, Изпълнителят се задължава да удължи срока
на банковата гаранция за добро изпълнение или срокът на застраховката или да внесе по
сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена със срока на
договора.
ІV. ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за: Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни изследвания“ за нуждите
на ИИХ-БАН със с две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за
екстракция със свърхкритичен въглероден диоксид.
Обособена позиция 2 - „Доокомплектоване с автоматичен пробовзимател,
рефрактометричен детектор на течен хроматограф YL – 9300 и необходими конвертори и
софтуер за контрол от YL Clarity“, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано. Доставяните към
оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратите трябва да
бъдат доставени окомплектовани с всички части, необходими за тяхната експлоатация.
Участникът следва да удостовери съответствието на техническите характеристики на
предлаганата апаратура със следните доказателства:
A) Официални каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от
производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на
производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на
конкретната оферирана Апаратура.
Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в официални
каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от производител и/или в
официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, тя може да бъде доказана с
декларация или друг вид официален документ от производител.
Представянето на доказателства описани в т. A и т. Б е задължителна част от
техническото предложение на участника, като липсата им е основание за отстраняване на
участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП).
Посочената информация трябва да е достъпна на български или английски език.
При противоречие между различните доказателства предимство имат документите
посочени в точка A).
2.Изпълнението на доставките, включени в предмета на настоящата поръчка
включва:
• доставка до мястото на монтаж;
• монтаж;
• въвеждане в експлоатация и тестване на апарата;
• обучение на специалисти;
• осигуряване на гаранционна поддръжка.
Доставката и всички последващи дейности по изпълнението на поръчката трябва
да бъдат извършени в сградата на Институт по инженерна химия към Българска академия на
науките, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 103, София, 1113, България.
Срокът за доставка по двете обособени позиции е съобразно предложението на
участника, като не може да бъде по-дълъг от 120 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора. Извършването на доставката се удостоверява с подписване на
приемно-предавателен протокол от представители на двете страни.
Срокът за монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение по двете обособени
позиции - не по-дълъг от пет месеца от датата на сключване на договора

Задължителна документацията, съпровождаща доставката на оборудването:
• декларация за съответствие;
• пълно описание на условията и изискванията за поддържане и експлоатация на
оборудването, при които гаранцията е валидна - гаранционни условия (и по двете обособени
позиции);
• техническа и експлоатационна документация вкл. Ръководство за работа на български
и/или английски език за апаратурата (и по двете обособени позиции).
Изисквания към монтажа, въвеждане в експлоатация и тестване на апарата на
доставеното оборудване – монтажът следва да бъде извършен след доставката на апаратурата
в срок, определен по взаимно съгласие в приемно-предавателния протокол за приемане на
доставката.
Изисквания за обучение на специалисти - обучение на поне десет специалисти от
Институт по инженерна химия към Българска академия на науките по всяка обособена
позиция. Обучението се провежда в Институт по инженерна химия към Българска академия
на науките след инсталиране и пускане в експлоатация на апаратурата, като в протокола за
монтаж и въвеждане в експлоатация се определя периода за провеждане на обучението.
Периодът на обучение не може да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни по всяка обособена
позиция. Провеждането на обученията се удостоверява с подписване на протокол за
проведено обучение. След подписването на този протокол Възложителят има право да
използва апаратурата и от датата на подписването му текат сроковете на гаранционна
поддръжка.
Изисквания към гаранционната поддръжка - Гаранционният срок на оборудването
не може да бъде по-малък от 1 година, считано от датата на подписване на протокола за
провеждане на обученията. При повреда гаранционният срок се удължава автоматично с
периода между писменото уведомление от страна на Възложителя за повредата и
отстраняването ѝ от Изпълнителя, удостоверено със съответните протоколи, подписани от
упълномощени представители на страните.
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването е до един работен ден,
считано от получаването от страна на изпълнителя на писмено уведомление от страна на
възложителя.
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може
да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от
изпълнителя на писмено уведомление от страна на възложителя за проблема.
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването в сервиз /извън сградата на
Институт по инженерна химия към Българска академия на науките/ не може да бъде подълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя
на писмено уведомление от страна на възложителя за проблема.
По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява всички
повреди, като разходите свързани с това са изцяло за негова сметка.
Гаранционният срок е валиден при спазване на условията за поддържане и
експлоатация на апаратите, подробно описани от Изпълнителя в отделен документ,
придружаващ доставката – гаранционни условия, приложен към доставката на апаратите.
3.Технически характеристики на оборудването по позиции:
Обособена позиция 1.
Система за екстракция със свръхкритичен флуид, състояща се от:
- Набор от всички необходими части за асемблиране и пускане на системата.
- Набор от основни резервни компоненти.
- Помпа за свръхкритичен флуид – с две глави, интегрирано охлаждане, трансдусер
за налягане, автоматична промяна на скоростта на потока за поддържане на постоянно
налягане. Материал на пътя на флуида – неръждаема стомана. Скорост на потока –
0.1÷120 мл/мин. Максимално налягане – 9000 psi. Точност по налягане ≤ ±2.5% за целия

диапазон. Клавиатура за избор на дебит и налягане. Динамичен/статичен клапан и
ограничителен клапан за прецизно регулиране на дебита при високо налягане. Точност на
потока: ≤ ±6% (за СО2), прецизност на потока: ≤ 0.6% RSD.
- Термостатирана камера, побираща поне два екстракционни съда от по 50 мл за
едновременна или последователна екстракция. Минимална температура на камерата 180
± 2.0 оС. Модул за преднагряване.
- Екстракционен съд с обем 50 мл. – 2 бр. Материал неръждаема стомана.
- Помпа за допълнителен разтворител или CO2. Минимално налягане 7500 psi.
Дебит 0.01÷10 мл/мин. Материал на пътя на флуида – неръждаема стомана. Клавиатура
за контрол на дебита и налягането.
- Наличие на кондензер - охлаждане чрез самостоятелен “чилър” с подходящи
характеристики, осигуряващ ефикасно втечняване на газообразния CO2.
- Автоматичен регулатор за обратно налягане осигуряващ прецизен контрол.
- Окомплектовка – адаптер и връзки за газова бутилка.
- Възможност за до-окомплектоване с допълнителни модули –съдове с различни
обеми, миксер с турбинен импелер, адсорбер, атмосферен сепаратор и др.
- Осигуряване на обучение минимум 2-3 дена от квалифицирани специалисти на
място при възложителя или с подробно ръководство или видео.
- Гаранция: минимум 1 година
Обособена позиция 2.
Доокомплектоване на течен хроматограф YL-9300
- Автоматичен пробовзимател - Капацитет - поне 100 проби (2 ml флакони) или 60
проби (4 ml флакони). Обем на инжектиране: 1 μL - 300 μL, с нарастване от 0,1 μL.
Измиване на иглата чрез спрей. Възпроизводимост - < 0,6% при инжектиране на част от
обема на примката, < 0,4% за инжекции с пълен обем. Пренасяне на проба: <0.05% със
стандартно промиване или <0,03% при допълнително промиване, възможност за работа
при максималното работно налягане на течно-хроматографската помпа.
- Рефрактометричен детектор - RS232 контрол. RI Диапазон: 1.00 ~ 1.70 RIU, Шум:
≤ 6 x 10-9 RIU, Обем на поточната клетка: 9 μL, Налягане в клетката: 5 kg/cm2.
Възможност за работа при максималното работно налягане на течно-хроматографската
помпа..
- Необходими конвертори и драйвери за работа/управление с/от YL Clarity.
- Флакони за проби - 2.0 мл с капачки и септи – 500 бр.
V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научноприложни изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН в 2 (две) обособени позиции,
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят
изпълнители на всяка обособена позиция на настоящата поръчка с предмет: „Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни изследвания“
I. Критерий за възлагане
Допуснатите до разглеждане и оценка оферти в настоящата процедура се оценяват по
критерий „икономически най-изгодна оферта” при оптимално съотношение качество/цена,
което се оценява въз основа на показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.
II. Методика за оценка на офертите
Класирането на оферти по предмета на всяка обособена позиция на процедурата се
извършва по комплексна оценка (КО), изчислена на база техническата и финансова оценка
на офертите, като критерият за всяка една от обособените позиции е „икономически найизгодната оферта“. Изчисляването на КО се прави за всяка от обособените позиции

поотделно. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената КО, като
на първо място се класира офертата с най-висока KO.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага редът,
посочен в чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
Всеки участник по двете обособени позиции трябва да предложи оборудване, което
покрива минималните технически изисквания, описани в спецификацията. До оценка се
допускат предложения, които предлагат и покриват минималните технически изисквания на
апаратурата по съответната позиция. Участникът следва да удостовери съответствието на
техническите характеристики на предлаганата апаратура със следните доказателства:
A) Официални каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от
производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на
производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на
конкретната оферирана Апаратура.
Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в официални
каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от производител и/или в
официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, тя може да бъде доказана с
декларация или друг вид официален документ от производител.
При противоречие между различните предоставени доказателства предимство имат
документите посочени в точка A).
Посочената информация трябва да е достъпна на български или английски език.
Ако предложението на даден участник не покрива минималните изисквания към
апаратурата и/или ако от представените доказателства описани в т А и т. Б, не се установява
съответствие и наличие на минималните изисквания към апаратурата, участникът се
отстранява от участие и предложението му не се оценява.
1. Показатели за определяне на КО.
Показателите, по които ще се извърши класирането на участниците с цел определяне на
икономически най-изгодното предложение са:
• предложена цена (П1)
• предложен гаранционен срок (П2)
• технически преимущества (П3)
Относителната тежест на отделните показатели и максималният възможен брой точки
са както следва:
Показател – П
Относително Максималeн
Символно обозначение
(наименование)
(точките по показателя)
тегло
брой точки
1
2
3
4
1. Предложена цена – П1
30 % (0.30)
10
Тц
2. Гаранционен срок – П2
10 % (0.10)
10
Тгс
3. Технически преимущества – П3 60 % (0.60)
10
Ттп
Забележка: В колона № 1 са посочени определените показатели с техните
обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като
процент от КО (до 100%); в колона № 3 е посочен максималният възможен брой точки
(еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките,
които ще получи дадена оферта в конкретен показател.
КО на всеки участник, при спазване на относителната тежест на отделните показатели,
се изчислява за всяка от обособените позиции по отделно, съгласно следната формула:
КО = П1 + П2 + П3
Максималният брой точки, които всеки участник може да получи за КО е 100 точки.
Стойностите на оценката по всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Офертата, получила най-висока КО се класира на първо място.

2. Определяне на броя точки по отделните показатели (за всяка от обособените
позиции по отделно).
2.1. Показател П1 „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло в КО – 30%.
Предлаганата цена трябва да е крайна и да включва всички разходи за изпълнение на
предмета на договора, като: разходи за транспортиране и доставка на апаратурата до
мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване,
инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа, както и разходи за
отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и
гаранционната отговорност на Изпълнителя.
Предложената цена трябва да е без ДДС и следва да е с не повече от два знака след
десетичната запетая.
Ако по показател П1 („Предложена цена“) участник е предложил стойност 0,00 лв. за
някой от апаратите или за цялата позиция или стойност, надвишаваща максималната
прогнозна стойност на съответната позиция на поръчката съгласно настоящата
документация, се счита, че офертата на този участник не отговаря на изискванията на
възложителя и участникът не се допуска до класиране.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки.
Точките на останалите участници (Тц) се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
Тц (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
Тц = 10 х
, където:
Тц (𝑛𝑛)

-

“10” - максимални точки по показателя;
“Тц (min)” - най-ниската предложена цена;
“Тц (n)” - цената на n-тия участник.
Точките по П1 на n-тия участник се получават по следната формула: П1 = Тц х 0.30,
където:
- “0.30” - относително тегло на показателя.
Забележка: Точността на пресмятанията е до втори знак след десетичната запетая.

2.2. Показател П2 „Гаранционен срок”, в цели години считано от датата на
подписване на протокола за проведено обучение, с максимален брой точки – 10 и
относително тегло в комплексната оценка – 10%.
Предложен гаранционен срок (П2)
За предложен Гаранционен срок*
Една година
Две години
Повече от две години

1
2
3

Tгс
1
5
10

*

Забележка: Гаранционният срок трябва да е посочен в цели години. Кандидатът
трябва да е в състояние да предостави поне една година гаранция. При предоставяне на помалко от една година безплатна гаранционна поддръжка участникът ще бъде отстранен и
няма да бъде допуснат до оценяване.
Точките по показател П2 се получават по следната формула:
П2 = Тгс х 0.10, където:
“0.10” - относително тегло на показателя.
2.3. Показател П3 „Технически преимущества”, с максимален брой точки – 10 и
относително тегло – 60%.
Максималният брой точки получава офертата, която съответства и надвишава
минималните изисквания, определени в техническите спецификации, и е с най-голям брой
параметри, надвишаващи параметрите, посочени в техническите спецификации на

Възложителя. Точките по този показат999ел за всяка оферта се изчисляват, съгласно
формулата:

-

Ттп = �

Атп
� Х 𝟏𝟏𝟏𝟏
Мтп

“10” - максимални точки по показателя;
Атп – брой параметри в офертата на n-тия участник, надхвърлящи параметрите
заложени в техническите спецификации на Възложителя.
Мтп – максималният брой параметри от техническите спецификации на
Възложителя.
Технически преимущества, подлежащи на оценка се състоят от отделни номерирани
групи съгласно Таблици 1 и 2. При оферирането на повече от една възможност се взима подобрата. Броят точки (Ттп) по показател технически преимущества е сума от събраните
точки, като максималния брой точки не надминава 10.
Участникът следва да удостовери съответствието на техническите преимущества на
предлаганата апаратура със следните доказателства:
A) Официални каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от
производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на
производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на
конкретната оферирана Апаратура.
Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в
официални каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от производител
и/или в официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, тя може да бъде
доказана с декларация или друг вид официален документ от производител.
Посочената информация трябва да е достъпна на български или английски език.
При противоречие между различните предоставени доказателства предимство имат
документите посочени в точка A).
Ако предложението на даден участник покрива само минималните изисквания към
апаратурата по съответната позиция и не са посочени технически преимущества или
посочените технически преимущества не се подкрепят с данни от представените
доказателства описани в т. А и т. Б, участникът получава 0 /нула/ точки по показател
Технически преимущества П3.
Ако някои от посочените технически преимущества не се подкрепят с данни от
представените доказателства описани в т А и т. Б, участникът получава 0 /нула/ точки за
конкретното техническо преимущество подлежаща на оценка.
Показателите за оценка на технически преимущества за двете обособени позиции от
поръчката поотделно са специфицирани в Таблици 1 и 2 от тази методика.
Таблица 1

Технически преимущества подлежащи на оценка за Обособена позиция № 1
“Система за екстракция със свръхкритичен флуид ”
Общи изисквания
Набор от всички необходими части за асемблиране и пускане на системата.
Набор от основни резервни компоненти.
Окомплектовка – адаптер и връзки за газова бутилка.
Възможност за до-окомплектоване с допълнителни модули –съдове с различни обеми, миксер
с турбинен импелер, адсорбер, атмосферен сепаратор и др.
Наличие на кондензер - охлаждане чрез самостоятелен “чилър” с подходящи
характеристики, осигуряващ ефикасно втечняване на газообразния CO2.
Автоматичен регулатор за обратно налягане осигуряващ прецизен контрол
Осигуряване на обучение минимум 2-3 дена от квалифицирани специалисти на място при
възложителя или с подробно ръководство или видео.
Характеристика
Параметри

Помпа за свръхкритичен флуид
9000 psi
Максимално работното налягане
0.1-120 ml/min
Скорост на потока
≤ ±2.5%
Точност по налягане
≤ ±6% (за СО2)
Точност на потока
≤ 0.6% RSD.
Прецизност на потока
Други:
- с две глави,
- интегриран термоелектрически охлаждащ модул,
- трансдусер за налягане,
- автоматична промяна на скоростта на потока за поддържане на постоянно налягане.
- материал на пътя на флуида – неръждаема стомана
- клавиатура за избор на дебит и налягане.
- динамичен/статичен клапан и ограничителен клапан за прецизно регулиране на дебита при
високо налягане.
Термостатирана камера
Общи изисквания
- Инсталиране на два екстракционни съда от по 50 мл за едновременна или последователна
екстракция.
- Модул за преднагряване.
- Материал на съдовете - неръждаема стомана.
180 оС.
Минимална температура на камерата
Помпа за допълнителен разтворител или CO2
7500 psi
Максимално работното налягане
0.01÷10 мл/мин
Дебит
неръждаема стомана
Материал на пътя на флуида

Точките по показател П3 за обособена позиция 1 се получават съгласно Таблица 1 по
следната формула:
П3 = Ттп х 0.60, където :
- “0.60” - относително тегло на показателя.

Таблица 2
Технически преимущества подлежащи на оценка за Обособена позиция № 2
„Доокомплектоване, монтаж и въвеждане в експлоатация на течен хроматограф YL – 9300 с
автоматичен пробовзимател, рефрактометричен детектор и необходими конвертори и софтуер
за контрол от YL Clarity“.
Необходими конвертори и драйвери за работа/управление с/от YL Clarity.
Флакони за проби - 2.0 мл с капачки и септи – 500 бр.
Характеристика
Параметри
Автоматичен пробовзимател с възможност за работа при максималното работно
налягане на течнохроматографската помпа
Измиване на иглата чрез спрей.
Капацитет на автоматичния инжектор

> 100
> 60
1 μL - 300 μL, с нарастване от 0,1 μL
< 0,6% при инжектиране на част от обема на
примката,
Възпроизводимост < 0,4% за инжекции с пълен обем.
<0.05% със стандартно промиване
Пренасяне на проба
<0,03% при допълнително промиване
Рефрактометричен детектор с възможност за работа при максималното работно
налягане на течнохроматографската помпа
RS232 контрол.

флакони 2.0 мл
флакони 4.0 мл
Обем на инжектиране

RI Диапазон
Шум
Обем на поточната клетка
Налягане в клетката

1.00 ~ 1.70 RIU
≤ 4 x 10-9 RIU
9 μL
≥ 5 kg/cm2.

Точките по показател П3 за обособена позиция 2 се получават съгласно Таблица 2 по
следната формула:
П3 = Ттп х 0.60, където :
- “0.60” - относително тегло на показателя.
*Евентуални грешки и/или неточности ще доведат до отстраняването на участника
от процедурата.
**Несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени е основание
за отстраняване на участника.
VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни
изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН в 2 (две) обособени позиции,
VI.1. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
1.Опис на представените документи;
2.ЕЕДОП – на отделен файл към електронната преписка на поръчката;
3.Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
4.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;
5.Техническо предложение на участника;
6.Ценово предложение на участника;

7.Проекти на договори за обществена поръчка по обособена позиция № 1 и № 2;
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП представя се единствено при сключване на договор от избрания изпълнител;
9. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП - представя
се единствено при сключване на договор от избрания изпълнител;
10. Декларация 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-представя се
единствено при сключване на договор от избрания изпълнител;
11. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество-представя се единствено при сключване на
договор от избрания изпълнител;
12. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари представя се единствено при сключване на договор от избрания изпълнител;
13. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари представя се единствено при сключване на договор от избрания изпълнител.

VI.2. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Същият е достъпен в електронен вариант на
профила на купувача на адрес:
http://www.iche.bas.bg/Galery_EN.htm
Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в
електронен вид. Електронната връзка за достъп до информационната платформа на
Европейската комисия за еЕЕДОП, чрез която икономическите оператори могат да
преглеждат, попълват, генерират и запазват ЕЕДОП в електронен формат е:
https://ec.europa.eu/tools/espd
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
ЕЕДОП се подава за участника, спазвайки формата по Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за
единния европейски документ за обществени поръчки, както и в съответствие с изискванията
на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – отделен ЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В тези случаи
подаването на ЕЕДОП от съответните лица се счита за съгласие за участие в
процедурата/изпълнението или поемане на съответните задължения.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД – еЕЕДОП
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният европейски документ
за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Съгласно методическо указание на Агенцията по обществени поръчки изх. номер МУ 4 от 02.03.2018 г., ЕЕДОП може да бъде подготвен по следните начини:
• чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната
система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки,
секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на
адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Възложителят по никакъв начин не е свързан с
доставчиците на посочената услуга. За начина на работа с нея може да се информирате от

горепосоченото методическо указание или съответните интернет страници.
• Към документацията е представен и ЕЕДОП на „doc“ формат, изтеглен от
официалната интернет страница на Агенцията по обществени поръчки.
В този случай, необходимите данни се попълват в ЕЕДОП и същият се конвентира в
нередактируем формат (напр. PDF или еквивалент), след което се подписва с квалифициран
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2, съответно чл. 54, ал. 3 от ЗОП.
Съгласно методическо указание на Агенцията по обществени поръчки изх. номер МУ-4
от 02.03.2018 г., ЕЕДОП може да бъде предоставен като част от офертата по следния начин:
като бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета
документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва
да позволява редактиране на неговото съдържание;
В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето
му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.
Когато поръчките са разделени на обособени позиции и критериите за подбор се
различават за отделните обособени позиции, ЕЕДОП следва да се попълни за всяка
обособена позиция (или група обособени позиции с еднакви критерии за подбор).
ПОПЪЛВАНЕ НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)
1. ЧАСТ ІІ
Раздел А на част II от ЕЕДОП – участниците посочват единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо
лице, се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението, като в част II,
Раздел А се посочва съответната информация за останалите участници в обединението. В
случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата
за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ преди подписване на договора за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
Отделните раздели на част ІІ от ЕЕДОП се попълват от участника в обществената
поръчка при спазване на следните указания:
- когато участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в
обществената поръчка и не ползва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да
изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.
- когато участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
капацитета на едно или повече трети лица по отношение на критериите за подбор,
представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица.
- когато участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от
подизпълнителите.
- когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически
лица, ЕЕДОП са представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението. При
необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се
подава и за обединението.
- когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП
може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни
при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и
3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5
от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. В този случай част
IV от ЕЕДОП „Критерии за подбор” се попълва само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
- когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице,
което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва
информация относно обхвата на представителната му власт.
1.2.
Раздел Б на част II от ЕЕДОП – посочват се името/ната и адреса/ите на
лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за
възлагане на обществена поръчка.
1.3.
Раздел Г на част II, от ЕЕДОП „Информация за подизпълнители, чийто
капацитет икономическият оператор няма да използва” се попълва когато участникът ще
ползва подизпълнител/и, чийто капацитет няма да ползва по отношение на поставените от
възложителя критерии за подбор, като посочва списък с конкретните подизпълнители и
попълва в Част ІV
„Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”, поле
„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” вида и дела (процентно изражение)
от поръчката, която възнамерява да възложи на всеки.
2. ЧАСТ ІІІ Наличието или липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1
ЗОП се попълва в ЕЕДОП, както следва :
2.1 Раздел А на част ІІІ от ЕЕДОП – участникът следва да предостави информация
относно присъди за следните престъпления (или аналогично в друга държава): 1. участие в
престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 2. корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 3.
измама – по чл. 209 – 213 от НК; 4. терористични престъпления или престъпления,
които са свързани с терористични дейности – по чл. 108а от НК; 5. изпиране на пари или
финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, 253б от НК ; 6. детски труд и други форми
на трафик на хора – по чл. 192а, 159а–159г от НК.
2.2
Раздел Б на част ІІІ от ЕЕДОП – участникът следва да предостави
информация относно липсата или наличието на задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с 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.
2.3 Раздел В на част ІІІ, поле 1 от ЕЕДОП – участникът следва да предостави
информация относно наличието или липса на следните обстоятелства:
• присъди за престъпления (или аналогични в друга държава) по чл. 172 и чл. 352–
353е от НК.
• установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за
нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301–305 от Кодекса на труда или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Раздел В на част ІІІ от ЕЕДОП – участникът следва да предостави информация
относно липсата или наличието на следните обстоятелства:
• обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е

чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
• сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
• доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
• опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществената поръчка.
• налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
• установено е, 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;
• налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.4 Раздел Г на част ІІІ от ЕЕДОП – участникът следва да посочи наличие или липса
на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, както следва:
a) предостави информация относно присъди за престъпления (или аналогични в друга
държава) по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК (или
аналогични в друга държава).
b) представи информация относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)
c) Да попълни информация относно:
• наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в
конкретна процедура;
• липса на право да участва в обществени поръчки на основание 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 (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от
ЗИФОДРЮДРКЛТДС. В случаите по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на
изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани
мерки за реабилитиране.
• представи информация относно обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в
сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
*Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства.
*При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, като в
случай, че се прилага някое специфично национално основание за изключване от посочените
по- горе, икономическият оператор следва да посочи в ЕЕДОП предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива. Ако „да“, същият следва да опише предприетите
мерки.
*Когато изискванията по буква „а” по-горе се отнасят за повече от едно лице, всички
лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните
данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията

относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице
или за някои от лицата.
3. ЧАСТ ІV – Критерия за подбор
3.1 Раздел Г на част ІV „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление” в колона „Сертификати от независими органи, удостоверяващи
стандарти за осигуряване на качеството” участникът следва да посочи информация за
прилагана система за управление на качеството, сертификат за внедрена система за
управление на качеството (БДС ISO 9001:2015 или еквивалентен), с обхват за дейности,
свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация на апаратура.
За удостоверяване на изискването участникът следва да посочи номер, дата на издаване
на сертификата, срок на валидност, орган издал сертификата и обхват на сертификата.
4. ЧАСТ VІ.
В Част VI „Заключителни положения” от ЕЕДОП участникът (икономическият
оператор) следва да даде официалното си съгласие, че в случай на необходимост,
възложителят ще се снабди с документи, подкрепящи информацията, предоставена в
ЕЕДОП.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за
участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор и документите,
удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, включително и за подизпълнителите
и третите лица, се представят преди сключване на договора за възлагане на обществената
поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Папка № 1 „Заявление за участие” съдържа:
• Опис на представените документи (по образец);
• ЕЕДОП (по образец) в електронен вид за участника в съответствие с изискванията на
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид за
обединението и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за
всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката;
• Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е
приложимо/;
• Договор за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /в случай, че
участникът е обединение/;
• Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец);
• Декларация по чл. 102 от ЗОП (по образец), когато е приложимо.
В случай на непредставяне на Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП,
възложителят ще счита липса на такава. Участниците не могат да се позовават на
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка.
Папка № 2 „Оферта” съдържа:
Техническо предложение, включващо предложението на участника за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя,
изготвено по образец, както и:
• Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител;

• Друга информация и документи по преценка на участника.
• Електронен носител, съдържащ техническото предложение
Участници, чиито техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на
изискванията на възложителя, се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на
обществената поръчка, като съответно не подлежат на оценка съгласно критерия за
възлагане на поръчката.
Предложението за изпълнение следва да бъде изготвено с описание на работните
характеристики и функционални възможности, като се посочва: каталожен/продуктов
номер от каталог на производителя, модел, производител.
Към предложението трябва да са представени:
A) Официални каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от
производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на
производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на
конкретната оферирана Апаратура.
Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в официални
каталози, проспекти, брошури, и технически спецификации от производител и/или в
официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, тя може да бъде доказана с
декларация или друг вид официален документ от производител.
Представянето на доказателства описани в т. A и т. Б е задължителна част от
техническото предложение на участника, като липсата им е основание за отстраняване на
участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП).
Посочената информация трябва да е достъпна на български или английски език.
При противоречие между различните доказателства предимство имат документите
посочени в точка A).
Участникът може да представи копие - от официални каталози, проспекти, брошури,
и технически спецификации от производител - само страниците, касаещи съответната
номенклатура, заедно с копие от документа, от който са приложените страници /напр.
корица, заглавна страница и други/ и/или принтиран от каталог от сайта на производителя
документ, свидетелстващи за техническите характеристики и функционални възможности
на предлаганата за изпълнение апаратура. Оригиналните каталози се заверяват на първа
вътрешна страница с подпис и печат на участника, като в техническото предложение
участникът трябва да посочи страниците от каталога, на които е посочена информацията
относно параметрите на предлаганата апаратура. Копията, извадките и/или принтираният от
каталога на сайта на производителя документ се заверяват на всяка страница с подпис и
печат на участника. При представяне на оригинални фирмени каталози на производителя
и/или копие, извадки от оригинални фирмени каталози, само страниците касаещи
съответната апаратура, и/или принтиран от каталог от сайта на производителя документ,
които са на чужд език (без английски) следва да бъдат придружени с превод на български.
Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри идентични или по-добри от заложените минимални критерии в техническата спецификация
на Възложителя.
Техническото предложение се представя и на електронен носител. При констатирани
разлики между хартиения и електронния носител се приема за достоверна информацията от
хартиения носител.
Внимание! Когато се участва за повече от една обособена позиция, техническото
предложение се представя по отделно за всяка обособена позиция, за която участникът
участва. Участниците представят толкова технически предложения, за колкото
обособени позиции участват.
3. „Ценово предложение на участника” – изготвя се по образец и се представя в
отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в

офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата
цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Документите, посочени по-горе, се представят в запечатана непрозрачна опаковка,
върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и/или електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.
Опаковката включва посочените документи, както и отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение.

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

№

Наименование на документа

І.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
ІІ.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Папка № 1 „Заявление за участие”
Опис на представените документи (по образец)
ЕЕДОП в електронен вид за участника в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а
когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид за
обединението и за всеки от участниците в обединението,
което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката.
Документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност /когато е приложимо/
Договор за обединение, както и документите по чл. 37,
ал. 4 от ППЗОП /в случай, че участникът е обединение/
Декларация за съгласие за обработка на лични данни
(по образец)
Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (по
образец)
Папка № 2 „Оферта”
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
(по образец)
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител (ако е
приложимо)
Друга информация и документи по преценка на
участника
Електронен носител с техническото предложение
Плик „Предлагани ценови параметри”
Ценово предложение на участника (по образец)

[дата]

ОБРАЗЕЦ №1
№ на листа на
представените документи
от ..... до .....

ПОДПИС И ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за обработка на лични данни
от
……......................................................................................................................................................
(трите имена на всеки субект на данни1, подаващ лични данни1 във връзка с обществена
поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за
научно-приложни изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН, в 2 /две/ обособени позиции),
1. Декларирам съгласието си личните ми данни, подадени във връзка с процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на апаратура за научно-приложни изследвания“ за нуждите на
ИИХ-БАН, в 2 /две/ обособени позиции),, да бъдат обработвани1 от ИИХ-БАН.
2. Запознат съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на
обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
3. Декларирам, че ми е предоставена следната информация, свързана със събирането
на лични данни:
3.1.Институт по инженерна химия - Българска академия на науките, е администратор
на лични данни, с представляващ проф. д-р Драгомир Янков-директор.
Координати за връзка: гр. София, ...................................., тел. .........................; факс:
..................;
електронна
поща:
....................;
интернет
страница:
..........................................
3.2.Целта на обработването на личните данни е провеждането и възлагането на
настоящата обществена поръчка.
4. Запознат съм, че;
4.1.Срокът за обработка на личните данни за целите на настоящата обществена
поръчка е 5 (пет) години, считано от датата на приключване на изпълнение на
договора или от датата на прекратяване на същия;
4.2.Имам право да изискам от администратора достъп до, коригиране или изтриване
на лични данни, или ограничаване на обработването на личните ми данни, и право
да направя възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на
данните;
4.3.Имам право на жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Център за информация и
контакти - тел. 02/9153 518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет
страница: www.cpdp.bg.
Информация
за
подаване
на
жалби:
https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6 );
4.4.Предоставянето на лични данни за целите на процедурата е задължително
изискване, с оглед спазването на разпоредбите на Закона за обществените
поръчки.
Дата: ………… 2019 г.

Подпис: …………………………..

________________________________________________________________
1

Понятията, обозначени със знак „1“, се разглеждат съгласно дефинициите им в чл. 4
„Определения“ на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
* Декларацията се попълва от всички лица, чиито лични данни са предоставени в
заявлението и офертата на участника.

ОБРАЗЕЦ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки

От..............[наименование на участника]................................................................,
С БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],
представлявано от: ..........................................................................................
[трите имена]
в качеството на ..............................................................................................
[длъжност, или друго качество]
участник в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за научно-приложни изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН, в 2 /две/
обособени позиции,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част
„………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с
оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.
*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Дата: ............................. г.

Декларатор: ................................
(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 5
ДО:
ДИРЕКТОРА НА
ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ - БАН
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни
изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН, в 2 /две/ обособени позиции
Относно обособена позиция …………………. (вписва се обособената позиция).

От......................................................................................................................................,
представлявано от управителя (Изп. директор).................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ код ............................................................., със седалище и адрес на управление
.............................................................................................,
телефон
......................,
факс
................................. и електронна поща ..................................... за кореспонденция по настоящата
поръчка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. След запознаване с обявлението и всички документи и образци от утвърдената документация
за участие на обявена от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни
изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН, в 2 /две/ обособени позиции заявяваме следното:

1.Декларираме, че сме запознати с указанията на Възложителя и условията за участие,
съгласни сме с поставените от Вас изисквания и ги приемаме без възражения, като представяме
нашето Техническо предложение за Обособена позиция № ......................................................... (вписва
се обособената позиция).
2. Заявяваме, че изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания
на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя.
3. Декларираме, че нашата оферта съдържа техническо предложение за доставка на всички
артикули, включени в обособената позиция, за която участваме.
4. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, нерециклирана,
неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и
въвеждане в експлоатация.
5. Представяме оторизационно писмо или друг еквивалентен документ (договор, пълномощно и
др.) издадено от производителя на предлаганата апаратура или от друго упълномощено от него лице,
удостоверяващо предоставени на участника права за извършване на монтаж, инсталиране, обучение и
осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганото научно оборудване.
6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин,
съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и
увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея
ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и модел.
7. Декларираме, че предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана и въведена в
експлоатация и ще бъде проведено обучение на персонала на възложителя в срок до 5 (пет) месеца от
датата на сключване на договор за изпълнение.
8. Предлагаме Срок за доставка на оборудването ................(........................) календарни дни от
датата на получаване от Изпълнителя на изричното писмено искане (заявка) на Възложителя, като
този срок не може да бъде по-дълъг от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, от датата на получаване
от Изпълнителя на изричното писмено искане (заявка) на Възложителя.
9. Заявяваме, че монтажът и въвеждането в експолоатация на апаратурата ще се
извърши от технически лица, притежаващи съответната квалификация и опит за изпълнение на
възложените дейности, от дата, определена в приемно-предавателния протокол за извършена

доставка, като срокът на монтаж и въвеждане в експлоатация няма да бъде по-дълъг от 20 /двадесет/
календарни дни, считано от датата, договорена в приемо-предавателния протокол за извършената
доставка на апаратурата.
10. Декларираме, че ще проведем обучение за работа с апаратурата на минимум
1(един)служител на възложителя, като датата за начало на провеждане на обученията ще бъде
определена в приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената
апаратура, а периодът на обучение ще бъде не по-кратък от 10 (десет) работни дни, считано от датата,
уговорена в приемо-предавателния протокол за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратурата.Заявяваме, че притежаваме необходимите квалифицирани специалисти, които да
извършат обучението на лицата, посочени от възложителя.
11. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апарата - ……(…………) година/и. (не пократък от 1 година ).
12. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за наша
сметка, в т.ч. транспортните разходи,, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с
работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други, гарантиращи
безпрепятствената й употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка
да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.
13. Приемаме, че гаранцията на Апаратурата включва:
13.1. профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител;
13.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства,
възникнали не по вина на възложителя;
13.3. актуализации на специализирания софтуер (ако е приложимо).
14.Декларираме, че срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването ще бъде не
по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото
уведомление на възложителя, изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща.
15. Декларираме, че срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при
възложителя ще бъде не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от
изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем,изпратено по факс,
телефон, електронна поща или обикновена поща.
16. Декларираме, че срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването ще бъде
не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от изпълнителя на
писменото уведомление на възложителя, изпратено по факс, телефон, електронна поща или
обикновена поща.
17. Оферираната Апаратура (за съответната обособена позиция) притежава минимални
технически характеристики и технически преимущества, подробно описани в приложението към
настоящото Техническо предложение
18. За удостоверяване на заявените обстоятелства по т.17 представяме:
18.1. на хартиен носител: ............................................................................
(официални каталози, и/или проспекти, и/или брошури, и/или технически спецификации от
производител, или писмено потвърждение от производителя за характеристиките на апаратурата или
други еквивалентни документи), с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна
информацията за предлаганото оборудване , както следва .....................
и/или
18.2. следната точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на производителя на
Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана
Апаратура:................................................................................................... с посочване на страницата/
страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудван, както следва:
.....................
18.3. попълнено Приложение, съдържащо минимални технически характеристики на
предлаганото оборудване (Таблица 1) и технически преимущества (Таблица 2) за Обособена позиция
№………..
19. В случай, че бъдем определени за изпълнител на договора заявяваме, ще че гарантираме
пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата
спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.
20. Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за
участие, в посочения от възложителя срок.

21. Запознати сме с възможността, дадена от възложителя за предоставяне на авансово плащане
в размер на до 70 % от прогнозната стойност на договора, в случай, че бъдем избрани за изпълнител
на поръчката. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката ще ползваме/няма да
ползваме авансово плащане. (ненужното се зачертава).
Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас и
при сключването на договор и ще представлява неделима част от него.
22. Предлаганият от нас срок на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния
срок за получаване на оферти от възложителя.
23. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
24. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го
без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с
проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
Прилагаме:
1.Приложение с технически характеристики/преимущества (на хартиен и на електронен
носител)
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител (ако е приложимо);
3. Други документи, подкрепящи техническото предложение:..........................................

Дата:……………..

С УВАЖЕНИЕ:

......................................................
(подпис на лицето, представляващо участника)
……………………………………………………………………
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)
…………..………………………………………………………..
(качество на лицето, представляващо участника)
……………………………………………………………………
(наименование на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ № 5

/наименование на кандидата/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
Таблица 1 Минимални технически характеристики и функционалности

1

1

Описание
на вида и
характеристиките
предлагани от
участника и
точно мястото
където могат да
бъдат
удостоверени (вид
документ (стр.),
хипервръзка и
др.)
3

Забележка
Каталожен номер/модел на
производител
я

№

Минимални технически характеристики и функционалности за
конфигурацията, която се предлага от Кандидата за позиция 1

Производител

Минимални технически характеристики
и функционалности изискани от
възложителя
Описание, съгласно техническата спецификация
на възложителя

2
4
5
6
Минимални технически характеристики изисквани
Основни функционалности на апарата предложен в техническата оферта
от възложителя
1. “Система за екстракция със свръхкритичен флуид ”
Набор от всички необходими части за
асемблиране и пускане на системата.
Набор от основни резервни компоненти.
Окомплектовка – адаптер и връзки за газова
бутилка.
Възможност за до-окомплектоване с
допълнителни модули –съдове с различни обеми, миксер
с турбинен импелер, адсорбер, атмосферен сепаратор
и др.
Наличие на кондензер - охлаждане чрез
самостоятелен “чилър” с подходящи характеристики,
осигуряващ ефикасно втечняване на газообразния CO2.

(да/не; описание)
(да/не; описание)
(да/не; описание)
(да/не; описание)

(да/не; описание)

(да/не; описание)
Автоматичен регулатор за обратно налягане
осигуряващ прецизен контрол
(да/не; описание)
Осигуряване на обучение минимум 2-3 дена от
квалифицирани специалисти на място при възложителя
или с подробно ръководство или видео
(да/не; описание)
Помпа за свръхкритичен флуид
Максимално работното налягане - 9000 psi
Скорост на потока - 0.1-120 ml/min
Точност по налягане - ≤ ±2.5%
Точност на потока -≤ ±6% (за СО2)
Прецизност на потока -≤ 0.6% RSD.
с две глави,
интегриран термоелектрически охлаждащ
модул,
2
трансдусер за налягане,
автоматична промяна на скоростта на потока
за поддържане на постоянно налягане.
материал на пътя на флуида – неръждаема
стомана
клавиатура за избор на дебит и налягане.
динамичен/статичен клапан и ограничителен клапан за
прецизно регулиране на дебита при високо налягане.
(да/не; описание)
Термостатирана камера
Инсталиране на два екстракционни съда от по 50 мл
за едновременна или последователна екстракция.
3
Модул за преднагряване.
Материал на съдовете - неръждаема стомана
Минимална температура на камерата
180 оС.
(да/не; описание
Помпа за допълнителен разтворител или CO2
Максимално работното налягане 7500 psi
4 Дебит
0.01÷10 мл/мин
Материал на пътя на флуида неръждаема стомана

Дата

2019 г.

Подпис и печат:
(Име, фамилия)
(Длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

/наименование на кандидата/
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
Таблица 1 Минимални технически характеристики и функционалности за течнохроматографска система с детектор с диодна
матрица – 1 бр.

Описание, съгласно техническата спецификация на
възложителя

Описание на вида и
характеристиките предлагани от
участника и точно мястото където
могат да бъдат удостоверени (вид
документ (стр.), хипервръзка и др.)

Каталожен
номер/модел
на
производите
ля

№

Минимални технически характеристики и функционалности за
конфигурацията, която се предлага от Кандидата за позиция 2
Производител

Минимални технически характеристики и
функционалности изискани от възложителя

Забележка

1
2
3
4
5
6
Минимални технически характеристики изисквани от
Основни функционалности на апарата предложен в техническата оферта
възложителя
Необходими конвертори и драйвери за работа/управление (да/не; описание)
1 с/от YL Clarity.
Флакони за проби - 2.0 мл с капачки и септи – 500 бр.
2 Автоматичен пробовзимател с възможност за работа при максималното работно налягане на течнохроматографската помпа:
(да/не; описание)
Капацитет на автоматичния инжектор
флакони 2.0 мл > 100
флакони 4.0 мл > 60
измиване на иглата чрез спрей.
3 Обем на инжектиране - 1 μL - 300 μL, с нарастване от 0,1 μL
Възпроизводимост - < 0,6% при инжектиране на част от
обема на примката, < 0,4% за инжекции с пълен обем.
Пренасяне на проба - <0.05% със стандартно промиване
<0,03% при допълнително промиване
4 Рефрактометричен детектор с възможност за работа при максималното работно налягане на течнохроматографската помпа
RS232 контрол
(да/не; описание)
RI Диапазон - 1.00 ~ 1.70 RIU
5 Шум - ≤ 4 x 10-9 RIU
Обем на поточната клетка - 9 μL
Налягане в клетката - ≥ 5 kg/cm2.

Дата

2019 г.

Подпис и печат:

(Име, фамилия)
(Длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

ОБРАЗЕЦ № 6

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ - БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни
изследвания“ за нуждите на ИИХ-БАН, в 2 /две/ обособени позиции
Обособена позиция№………………………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на химичния състав на
различни органични отпадъци, анализи на замърсители на води и на биологично активни
вещества от отпадни води”, в 7 /седем/ обособени позиции, Ви представяме, изготвено,
съгласно изискванията в документацията, ценово предложение
за Обособена позиция ………………………………………………………………………………
Общата цена за доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение и
гаранционна
поддръжка
на
…………………………………………………………………………е
в
размер
на
.............(словом)...........................................................
лв.
без
вкл.
ДДС
/.................(словом)..........................лв. с вкл. ДДС.
Заявяваме, че предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката,
свързани с доставката до мястото на изпълнение: доставка, (включително опаковка,
транспорт, застраховки, митни сборове, такси), монтаж, инсталация, тестване, въвеждане в
експлоатация, техническа документация, ръководства за употреба, обучение за работа и
гаранционно обслужване, поддръжка и сервиз на доставената апаратура през целия срок на
гаранцията на апаратурата/оборудването от съответната обособена позиция.
Ценовото предложение е за апарата, описан с минимални и допълнителни технически
характеристики в техническото ни предложение.
Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на документацията по
процедурата.
Крайната цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

Предложението, направено в настоящата ценова оферта ще остане непроменено през
целия срок на договора за изпълнение на обществената поръчка.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, сме съгласни
да представим гаранция, обезпечаваща изпълнение на задълженията по договора в размер на
5% от стойността на договора без ДДС.
Приемаме валидността на нашето предложение да бъде 6 (шест) месеца от крайния
срок за получаване на офертите за участие в настоящата процедура.

дата: ………………. г.
………………………………………
длъжност на представляващия участника)

ПОДПИС:

(име, фамилия и

*Евентуални грешки и/или неточности могат да доведат до отстраняването на участника
от процедурата.
**Несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени е основание за
отстраняване на участника.
***Ценово предложение, които превишава максимално допустимия финансов ресурс по
съответната обособена позиция се приема като неотговарящо на предварително обявените условия
на Възложителя, което е основание за отстраняване на участника за съответната обособена
позиция.

ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 3, т. 4 и т.5 от ЗОП
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)
Долуподписаният/ната ________________________________________________,
(трите имена на лицето, представляващо: участника, подизпълнителя, всяко едно от
лицата в обединение, трето лице или надлежно упълномощеното лице (ако е приложимо))
с документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
в качеството си на _______________________________________________________
на __________________________________________________________________,
(наименование на участника, подизпълнителя, всяко едно от лицата в обединение, трето
лице)
със седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. ______________,
_____________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: ______________:
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
3. Съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Не е налице конфликт на интереси 1, който не може да бъде отстранен.
Основанието по т. 4 се отнася за лицата, които представляват участника или
кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които
го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава
на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по т.4 се отнасят и за това физическо лице.
5. Не съм сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,

установено с акт на компетентен орган.

6. Не съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор
за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
1

„Конфликт на интереси" (опр. в § 2, т. 21 от ДР на ЗОП) е налице, когато Възложителят, негови служители или наети от него лица извън
неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея,
имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането
на обществената поръчка.

7.Не съм опитал да:
а) повлияя на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получа информация, която може да ми даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Основанията по т. 6 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които
го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава
на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по т.6 се отнасят и за това физическо лице.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства
Подпис: ...................................................
.................................................................
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ НА ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ
НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, съгласно
приложено пълномощно № .........../Дата: .............
Дата:
Забележка:
• Декларацията е задължителна част от документите, които се представят
при сключване на договор от избрания изпълнител;
• В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица,
декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
• Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите,
съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)
Долуподписаният/ната ________________________________________________,
(трите имена на лицето, представляващо: участника, подизпълнителя, всяко едно от
лицата в обединение, трето лице или надлежно упълномощеното лице (ако е приложимо))
с документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
в качеството си на _______________________________________________________
на __________________________________________________________________,
(наименование на участника, подизпълнителя, всяко едно от лицата в обединение, трето
лице)
със седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. ______________,
_____________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: ______________:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник/подизпълнител/лице в обединение/ трето лице, а
именно ________________________________________________
(наименование на участника, подизпълнителя, всяко едно от лицата в обединение, трето
лице)
не е свързано лице с участник в обществена поръчка с предмет: …………………………
Забележка:
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица.
Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от ДР
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) са:
Съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, "Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
Съгласно § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК, "Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Подпис: ...................................................
.................................................................
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ НА ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ
НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, съгласно
приложено пълномощно № .........../Дата: .............
Дата:
Забележка:
• Декларацията е задължителна част от документите, които се представят
при сключване на договор от избрания изпълнител;
• Декларацията се подписва от законния представител на участника,
подизпълнителя, всяко едно от лицата в обединение, трето лице или надлежно
упълномощено лице, с приложено пълномощно.

ОБРАЗЕЦ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
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
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ната ________________________________________________,
(трите имена на лицето, представляващо участника или на надлежно упълномощеното
лице (ако е приложимо))
с документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
в качеството си на _______________________________________________________
на __________________________________________________________________,
(наименование и правноорганизационна форма на участника)
със седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. ______________,
_____________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: ______________:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
2. Представляваният от мен участник не е контролиран от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя
в 7 (седем) дневен срок от настъпването им.
Подпис: ........................................................
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ НА ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА ИЛИ
НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, съгласно
приложено пълномощно № .........../Дата: .............
Дата:
Забележка:
• Декларацията е задължителна част от документите, които се представят
при сключване на договор от избрания изпълнител;
• Декларацията се подписва от законния представител на участника или
надлежно упълномощено лице, с приложено пълномощно;
• Ако участникът е обединение, Декларацията се представя от името на
обединението - участник и се подписва от партньора, който представлява
обединението за целите на настоящата обществена поръчка или надлежно
упълномощено лице, с приложено пълномощно.

ОБРАЗЕЦ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)
Долуподписаният/ната ________________________________________________,
(трите имена на лицето, представляващо участника)
с документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
в качеството си на _______________________________________________________
на __________________________________________________________________,
(наименование и правноорганизационна форма на участника)
със седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. ______________,
_____________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: ______________:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането
на процедури за възлагане на обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне
на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава.
2. Представляваният от мен участник не е юридическо лице, в което лице по чл. 69 ал.
1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на
управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.
Подпис: .........................................................
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ НА ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА
Дата:
Забележка:
1. Декларацията е задължителна част от документите, които се представят при
сключване на договор от избрания изпълнител;
2. Декларацията се подписва от законния представител на участника.

ОБРАЗЕЦ № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ната ________________________________________________,
(трите имена на лицето, представляващо участника или на надлежно упълномощеното
лице (ако е приложимо))
с документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
в качеството си на _______________________________________________________
на __________________________________________________________________,
(наименование и правноорганизационна форма на участника)
със седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. ______________,
_____________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: ______________:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Паричните средства по договор за……………………………, открита с Решение №
....................../....................... г. на Възложителя, ..................... (уникален номер на
поръчката в Регистъра на обществени поръчки), имат следния произход:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Подпис: ........................................................
......................................................................
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ НА ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА ИЛИ
НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, съгласно
приложено пълномощно № .........../Дата: .............
Дата:

Забележка:
•
Декларацията е задължителна част от документите, които се представят при
сключване на договор от избрания изпълнител;
•
Декларацията се подписва от законния представител на участника или надлежно
упълномощено лице, с приложено пълномощно;
•
Ако участникът е обединение, Декларацията се представя от името на
обединението - участник и се подписва от партньора, който представлява
обединението за целите на настоящата обществена поръчка или надлежно
упълномощено лице, с приложено пълномощно.

ОБРАЗЕЦ № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ната ________________________________________________,
(трите имена на лицето, представляващо участника или на надлежно упълномощеното
лице (ако е приложимо))
с документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
в качеството си на _______________________________________________________
на __________________________________________________________________,
(наименование и правноорганизационна форма на участника)
със седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. ______________,
_____________________________________________________________________,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: ______________:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Действителен собственик по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице, на ЕТ е/са следното физическо
лице/следните физически лица:
1. ________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)
документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
ЕГН: ______________________________________________________,
гражданство: ______________________________________________________,
2. ________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)
документ за самоличност № _____________, изд. на ____________ г. от __________,
с постоянен адрес: ______________________________________________________,
ЕГН: ______________________________________________________,
гражданство: ______________________________________________________,
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя
в 7 (седем) дневен срок от настъпването им.
Подпис: ......................................................
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ НА ЗАКОННИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА ИЛИ
НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, съгласно
приложено пълномощно № .........../Дата: .............
Дата:
Забележка:

•
•
•

Декларацията е задължителна част от документите, които се представят
при сключване на договор от избрания изпълнител;
Декларацията се подписва от законния представител на участника или
надлежно упълномощено лице, с приложено пълномощно;
Ако участникът е обединение, Декларацията се представя от името на
обединението - участник и се подписва от партньора, който представлява
обединението за целите на настоящата обществена поръчка или надлежно
упълномощено лице, с приложено пълномощно.

