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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

{}Iт

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://WWW.aop"bя

оБявА
за обществеIIа поръчка Ira стойност по чл. 20, ал" 3 оrг

Ноrrернаобявата:
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Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГI]НЦИlI ПО ЛЕКАРСТВАТА
П оделен ие (ко zattt сl е прLLпо JtcLLl/t о) : [. . . . .,J
Партида в регистъра на обществеIIите поръчки: 1346
А,лрес: гр. София, ул" ffамян Груев Nч 8
JIице за контакт (.л.tоже u повече оm еdно лutlф: Николай !иамандиев
ДПАФДУК, Петър Петров - гл" експерт ЩНПИ
Телефон:02 890 344З;02 890 З44l

-

гл. юрисконауJIт

E-mail: nikolay.diamandiev@bda.bg
Щос,гъпът до документацията за поръчката е ограничен: []
информация

може да бъде получена
{опълllителна
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[]

Друг адрес:

!а

[Х] Не

от:

(ллоля, посо|tепlе dpyz аDрес)

Приемане на докумецти и оферти по ел

нен път: []Да [Х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство

[Х]!оставки
Услуги
прсдмет rla поръчкатаz ,,досmавка на 20 броя ко,оrпюmърнtt конфuzурацuu за нчлкdumе
tttt |Iзпълнumелна аzенцuя по лекарсmваmа /ИАЛ/"
[]

Основен СРV код: 30211400-5

-

Кrэмпютърни конфигурачии.

Кратко описание: Процедурата се провежда с цел закуIIуване на компIотърни
КОНфигУрации за нуждите на Изrrълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), както и

всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката,
инста"тационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и др"

Място на извършване:

гр" София, ул.

fамян Груев

обща прогцозна стойност на поръчката
хиляди и четиристотин лева) без fffiС|.

(в

лв., без

ЛЪ 8

!!С);

29 400,00 лева (двадесет и девет

като

l

Обособеrr" позиции (коzапlо е

прLrJюэrсш|.Iо):

Нопtер на обособеrrата позиrдrlя:

[

[] Ща[Х] Не

]

Наименование: [".,...]
Прогнозна стойност

(в

лв., без

Щ!С):

[

]

Забелеэюка: Използвайпlе пlозLr разdел mолкова пъпlu, колкопlо са обособаturч

nor*1*.

Усltовия, IIа коитО трябва да отговrlРят участнИ цпте (коzаПlО е ПРlаЮЖll\/tО):
в T.rI.:

изисквания

за личIIото

състояние:

За участника

да не са наJ,Iице обстоятелствата

по

чл.54, ал. 1, т. i,2 и7 от ЗоП и чл.54, аJI. 1, т.3-6 от ЗОП, както и по чл. З. т.8 от
закона за икономическите и финансовите отношения с друх(ествата, регистрирани в

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираI]ите от тях лица и техните
действителни собственици.

Правоспособност за упражняване на професионална дейrrост:
възложителят не поставя изисквания относно правоспособността на участниците.

икономическо и финаlrсово състояние: Възлолсителят не поставя изисквания относно
икономическото и финансовото състояние на участниците в настоящата процедура,

Технически и професионални способrrости:
1. Участниците трябва да разполагат с оторизиран сервиз за техническа поддръх(ка на
предлаганите компютърни конфигурации.
съответствието на участниците се доказва със следни,r,е документи:
участникът представя заверено копие от оторизационно писмо, действащ договор или
друг релевантен документ от производителя на предлаганите компютърни конфигурации
за оторизиран сервиз.

2. Участникът трябВ? да има опит за изпълнение на поръчката, През последните

З

години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 lедна/ доставка
с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката. В случаите, когато
оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението"
* Преdм.еm, еdrtакъВ uлu
cxodeH с преdмеmа на поръчкаmа", Възлоэtсuпlеляп1 опреdеlst
uзпълненuе на dейносmu по dосп,tавка на ко.мпюmърлtu конфuzур(Jцuu.
* За uзпълнеllu dосmавкu се прuемаm mезu, чLlеmо uзпъ.пttенuе е
прuклlочuJLо 11рез
послеdнumе 3 (mрu) zoOuHu, счuпlано оm dqmаmа на поdаване на оферmаmа, IlезавuсL;..1о
оm dаmаmа на въз]tаzаr!е.
* Поd udенmuчен uлu cxodetl
обем слеdва dq се разбuра обе,л.t, равен uлч по- ?оля,ц,l оп1
пр о ? l ю з н о m о к о лuч е с mв о о m н а с m ()яLцаmа о бш1 е с mв е н а по
ръчка.
Съответствието на участниците се доказва със следните докуме[Iти:
списък на доставките с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на

настоящата поръчка, изпълнени през последните з години, считано от датата Ita
подаване на офертата, В зависи]иост от датата, на която е учреден или е започнал
дейността си. В списъка следва да се посочат стойностите, периодите и получателите на
доставките.
3. Всички компоненти (харлуер и софтуер) трябва да бъдат съвместими и да отговарят на
всички стандарти в Република България за ергономичност, пояtаро-безопасност, и норми

за включване към електрическата мрежа.

съоmвеmсmвuеmо на учасmнulluпlе се dоказва със слеdнumе dокуменmu:
на обстоятелствата в техническото предложение на участника.
'Цеклариране

Информачпя относно запазеIIII поръчки (коzаmо

е прlьtоэtсtлlо):

[] Поръчката е запазена за специсlJIизирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за ли(а, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания

или на хора в неравностсlйно

пололtение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа
[] IJeHa и качествени показатели
[] Разхоли и качествеI{и показатели
[] Ниво на разходите

[Х] Най-ниска цена

Показатели за оцеIIказ

име:

[......]

(л,tоля, повпlорепlе, колкоll1о лlъпlч е необхоdtьмо)

'Гежест:

Срок за получаваIIе на офертите:
Щата: (dd/м"ltл/zzеz) 18.1 l .20l9г"

[

]

(чч:мм)

Срок на валидност па офертите:
Щжа: (ddl.ь,tм/zzzе-l l 8.0 l .20 1 9г,

Щата и час на отваряIIе на офертите:
!ата: (dd/мм/zеzz) 19.1 1 .2019г.

(чч:мм)

Час: (чч:мм)

МястО ца отваряНе на оферТите: Сградата на ИзпъЛнителна агенциЯ по лекарствата, гр. София.
ул. f{амян Груев ЛЪ 8

Информачия отнOсно средства от ЕвропейскIlя съюз:
ОбществеНата поръчКа е във връзка с проект иlили програма,
финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [... .."]

Друга информация (Kozattto е прtutоэtсuлло):
УСЛОВШЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА
1. В поръчката могат да участват български или чуждестранни физически или
3

юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което иN,Iа
право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в
която е установено и което отговаря на условията, посочени в Зоп и обявените
изисквания на възложителя в указанията за участие.
2. Лице, което участва в обединение или е дilло съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.
з. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
4. Свързани лица по смисъла на ý 2,т^ 45 от !опълнителните
разпоредби на ЗоП не
могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането.
5. Всеки участник в поръчката по възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта.
б. Във възлагането могат да:/частват и обединения, които не са юридически лица,
7. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е налице
някое от следните основания:
7.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран. за престъпление по
чл. l08a, чл. 159а - 159г, чл. |72, чл, l92a, чл. l94 - 2\7, чл. 219 - 252. чл. 253 - 260. чл.
30l - з07, чл.З2|,З2lа и чл. 352 - 35Зе от Наказателния кодекс;
7,2. е осъдеН с влязла в сил€t присъда, освен ако е реабилитиран, за IIреQтъплеIIие,
аналогично на тези, посочени в т,7.1., в друга държава - членка или трета gтрана;
7.З. има задължения за даIlъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал.2, т. 1 от flанъчно-ос}tгурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възло}кителя и на кандидата или
участника, или анаJIогични задъ"ця(ения съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участник,ьт е установен, доказани с влязъл ts сила акт на
компетентен орган.
забележка: Възлоэtсumеляm не оmсmраItява оm учаспluе в процеdура за възла?иlе
на обulесmвена поръчка учасmнlлt{, Kozamo за HeZo са напuце обсmояmелсmваmа по l11.
7.3., но размеръm на HerLlameHllme dълэtсuмu dаrtъцu uлu соцuалtlоосuтурumелнLl вlюскLt е
do ] на сmо оm сухl(]mа lш zоduшrшя обu1 обороm за пслс.цеdнаmа прuключена
фuнансова
zodttHa, но не повече оm 50 000 лв.
7.4" е наsмце неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал" 5 от ЗОП;
7 .5 " е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата
на основания за отстраняваI{е иJIи изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваIца се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или ,изпълнението на критериите за подбор;
7.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение,
нарушение начл.61, ал. 1, чл.62, а,r" 1 или 3, чл. бЗ, ал. 1 или 2,чл.118, чл. |28,чл.228^
Ш. 3, чл.245 и чл" 301 - З05 от Кодекса на труда или чл. 13, a:l. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилнос:г или аналогични задъл}кения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на дърх(авата, В която кандидатът или
участникът е установен;
7 .7 . е налице конфликт на интереси, който не може
да бъде отстранен;
за опасанumе обсплояплеJлсплва учаспlнuцаmе в процеdураmа, слеDво t)а
преdсmавяm dеюlароцuu по образцu оm насmояulаmа dокуменmuцuя з0 лuпсап.lа н0
обсmояmелсmваmа по .tл. 54, ал. I оm ЗоП.
[екларациите се подписват, както следва:
За липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т.2 и т. 7 от ЗоП се подlIисва от
лицата, които представляват участника И членовете на неговите
управителни и надзорни
органи съгласно регистъра, В който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
лредставляват съгласно регистъра, В който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи лравосубектността му. Когато участникът или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява
от физическо лице по пълномощи:е, основанията по чл" 54, ал. l, т. l, т, 2 ит,7 от ЗоП се

отнасят и за това физическо лице.
За обстоятелствата по чл" 54, ал. l, т. З-6 от ЗОП, в случаите, в които
участникът се
представлява от повече от едно JIице, декларацията се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
8. Възложителят отстранява от участие в процелура за възлагане на обществена
поръчка участник, когато за нег() е налице някое lэт обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в
юрисдикЦии с преференциаJIеF{ данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици /ЗИФС)ДРЮПДРКТЛТДС/"

за опuсанumе обсmояmелсmва учаспutuцumе в процеdураmа, слеdва dп
преdсmовяm dеюlарацuя по образец оm насплояuцаmа dокуменmацuя з{, лuпсапut ll{t
обсmояmелсmваmа по |tл. 3, m. l опl3ИФоЩРIоПfРКТЛТДС.
Пояснения:
!ефиниции: Съгласно

ý 1от

flопълнитеJIните разпорелби

на

Закона

за

икономическите и финансовите отношения с дружества,r,а, регистрирани в юрисдикции с
преференциаJIен данъчен ре)Itим, контролиранLIте от тях лица и техните действителни
собственици, по смисъла на закона:
l. ,,{рркество" е всяко юридическо лице. неперсонифиrrирано Друяrество и друга
структура, получаваща стату,га си от законодателството на държавата, в която е
регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг
подобен критерий.
2. ,,ЮРИСДИКЦИИ С преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла
на ý 1 , т. 64 от ЩР зкпо, с изклIочение на Гибралтар (брит.) и държавите
- страни по
Споразумението за ЕИП.
3. ,,Земи" са всички земи от 1lоземления фонд.
4" ,,КонтрОл'о е поняТие пО смисъла на ý 1В от !Р на ТЗ и по смисъла на 2, ал" 3 от
ý

!Р

на

ЗМИП.

5, ,,,Щействителен собственик" е понятие по смисъла на 2 от
ý
ЩР на

ЗМИП.

Забележка: Съгласно чл. 4 от зиФодрЮпдрктлТffС, забраната по чл. З. т" 8 от
закона не се прилага в случаите, когато:
l. акциите на друх<ествотlf,, в което пряко или косвено участва дру}кество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран
пазар или многостранна система за търговия в държава-страна по Споразумението за
ЕвропейскотО

икономическо

прtэстранство,

или

на

еквивалентен

регулиран

пазар,

определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат
изискванията на правото на Ес за прозрачност по от}Iошение на информацията за
емитентите, чиито ценни кния(а са допуснати за търгуване на
регулиран пазар или на

многостранна система

за търговия, или еквивалентни международни стандарти

действителните собственици
специален закон.;

- (lизически

и

лица, са разкрити по реда на съответния

2.дру*""rвото, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
част от икономическа група, чието Дружество майка е местно лице за данъчни цели на
държава, с котято Република България има влязла в сила опогодба за избягване на
двойното данъчно облагане или влязло в сила спор€вумение за обмен на информация и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра по чл. б
от

ЗИФОЩРЮПДРКТЛТДС.

3" дружеството, регистрирано в юрисдикция

с преференциален данъчен режим,

е

част от икокномическа група, чието дру}кество майка или дъщерно дружество

е

българско местно лице и негов]iте действителни собственици
- физически лица. са
вписани по чл. б от ЗИФодрюпДрктлтдС или се търгува на
регулиран пазар или
многостранна система за търговлIЯ в дър}кава - членка на ЕС, или В Друга държава
страна по Споразуиението за Евр<rпейското иономичско пространство.

4, дружестото, в което пряко или косвено участва дру}кество, регистрирано

в
юрисдикци с преференциаJIен ,цанъчен режим, е издател на периодични печатни
произведения И е представило информация за действителните собственичи
- физически
лица, по реда на Закона за задъл}кителното депозиране на печатни и други IlрOизведения
и за обявяване на разпространитеJIите и достачвчиците на медийни
услуги.
5. друхtеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режм, е
местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавI{ите
поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която ЕС има
сключенО двустранНо спорааУмение, гарантиращо достъпа до пазара на обrцествени
поръчки в ЕС, и неговиТе действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра по чл, б от ЗИФодрюпДрктлтдС - за дейностите, за които се прилага
споразумнеието.
6. друхсесТвото, регистрираIIо в юрисдикция с преференциален даFlъчен
режиN{, е
местно лице за данъчни цели на о,твъдморска страна или територия съгласно Решение на
Съвета 20llз1755lЕС от 25.1 1.201Зг. за асоцииране на отвъдморските страни и територии
към ЕС" ("Реение за отвъдморскс} асоцииране',) (ов, L з4411 от l9 декември 201Зг.) и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6
от ЗИФОffрюпдрКтлтдС - за дейностите, за които се прилага
решението"
7. друх<еството, регистрираIIо в юрисдикция с преференциален данъчен
рея(им, е
местно лице за данъчни цели на държав4 с която Република България има сключено
международно търговско иlили икономическо споразумение, включително и задължения
по общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и
неговите действителни собственици * физически лица са вписани в
регистъра по чл. б от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

8. друrr,есrвото, регистрирано в юрисдикция с преференциаJ,Iен данъчен
режим. е
част от икономическа група, чието друхtество майка е местно лице за данъчни цели на
държава, с която Република България има сключено международно търговско иlили
икономическо споразумение, включително и задъл}кения по Общото споразумение по
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни
собственици физически лI{ца са вписани ts регистъра по чл. б от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

9. Възложителят отстранява о1 участие в процедура за възлагане на обпlествена
поръчка участници, които са свързани лица с други участници в процедурата (чл. 101,
ал. 11 от ЗОП).
за описаните обстоятелства участниците в процедурата следва ла представят
декларация по образец от IIастоящата докумептация за липсата на обстоятелствата
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
Пояснение:
,,Свързани лица" са:
а) лицата, еднотО от които контролира другото лице или негово дъщерно
друх(ество
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, включетолно и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.

"КонтролО'е налице, когато едно лице;

а)

прите}кава, включително чрез дъщерно дружество или по силата
споразумение с Друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание
едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя прякс) или непряко повече от половината от членOвете
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
В) МОЖе ПО ДРУг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането
решения във връзкd с дейността на юридическо лице.

на
на
на
на

l0. ВъзлоЖителяТ

отстраняЕ}а от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка, лице за коетО са наJIице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /зпконпи/"

за описаните обстоятелства участниците в процедурата следва ла представят
декларация по образец оr, IIастоящата документация за липсата rra обстоятеJIствата
по чл. б9 от Закона за противодеriствие на корупцията и за отIIемане на незакOнно
придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Пояснение:
СъгласнО чл. 69, ал. l оТ зпконпИ лице, заемаJIО висша п5zблична длъжност,
което в посJIедната една година о,г изпълнението на правомощията или задълженията си
по служба е участвало в прове}кдането на процедури за обrцествени rIоръчки или в
процеури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Ес или
предоставени от Ес на българската дърх(ава, няма право в продъля(ение на една година
от освобоя(даванео си от длъжност да участва или да представлява юридическо или
физическо лице в такива процед}.ри 11ред институцията, в която е заемало длъжността,
или пред контролиирано от нея Iоl]идическо лице.
СъгласнО чл. 69, ал. 2 o,1 зпконпИ забраната за участие в lIроцедури за
обществени поръчки или в процеури, свързани с предоставяне на средства от
фондове.
принадлежащи на Ес или предоставени от Ес на българската дър}кава, се прилага и за
юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е
управител или член на орган на управление или контрол след освобох(даването му от
длъжност.
лицата, заемащи висши публини длъ}кности по смисъла на Зпконпи са посочени
в чл" б от същия закон.
1 1. В случай, че Участникът
участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или Друго условие, необходипло за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаваFIе на обединението.

12. Възлоltителят не поставя каквито и ла е изисквания относно правната
форпrа,
под която обединението ще участва в поръчката.
13. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятел}]о
юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение иlили друг прило)ItиN,{
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
П
правата и задълженията на участниците в обединението;
п
разпределението на отговорността ме}кду членовете на обединението;
п
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

14. ItОгато участникът е обединение, което не е }оридическо лице, следва да бъде

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.

15. В случай, че обедиrIението е регистрирано по БулстАт преди датата на
подаване на офертата за настояшIата обществена поръчка, се посочва Булст Ат иlили
друга идентифицираIца информаrrия в съответствие със законодателството на държавата,
в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на поръчката. В случай, че не е регистрирано и lтри
възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обrцествена поръчка,
Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за
извършеното класиране И преди подписване на договора за възлагане на настояrrlата
обrцествена поръчка.

16. Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е
обединение от физически иlили юридически лица. когато за член на обединението е
наJтице някое от посочените В чл" 54, Ш. 1, т" 1-5 и 7 от ЗоП основания за отстраняване.
всеки член на обединението декларира липсатаили наJIичието на обстоятелствата по чл.
54, а,т. 1, т" 1-5 и7 от ЗоП.
l7. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който
им
възложат. ако възнамеряI]ат да използват такива. В този случай те трябва да
ще
представят доказателство за поетI,tте от подизпълнителите задължения.
18. ПодиЗпълнителИте трябва да отговарят на съответните критерии за полбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпъJlняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от поръчката"
независимо от възможност:га за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
19. СЛеД СКлючване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложи,геля за името, данните за контакт и представителите FIa

в офертата" Изпълнителят уведомява възложителя за
всякакви tIромени в предоставена:га информация в хода на изпълнението на поръчката.
подизпълнителите, посочени

20. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обшцествена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необхолимост, ако са

изпълнени едновременно следните условия:
п
за новия подизпълIlител не са налице основанията за отстраняване от
поръчката;
П
НОВияТ Подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълIлител, включително по отношение на дела и вида IIа
дейностите, които ще изпълнява, коригира}{и съобразно изпълнените до момента
дейности.

21. При замяна или вклЮчване на подизпълнител, изпълнителя1, представя

FIa

възлоN(ителя всичкИ документИ, коитО доказваТ изпълнението на горните условия,
заедно с коIIие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в
тридневен срок от тяхното склIочване.

22. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и

финансовото състояние и техническите способности.
2з. ПО отношение на кр2Iтериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или; опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участваТ в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет"
24. Когато )л{астникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да доках(е, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задъл}кения. 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 нfuтице основания^газа отстраняване от поръчката.
Възлоrкителят изискВа участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то }Ie
отговаря на някое от горните условия.

УКАЗАНI4Я ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТДТД. КОМУНИКДIIИ,I
МВЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
l. За участие при възлагането на настоящата ОбттI9glggrа поръчка участникът
подготвя и представя оферта, korlTo трябва да съответства напълно на изискванията на
възложителя. Не се допуска -представянето на варианти в офертата, Офертата
задължително трябва да включва ]]сички изискуеми документи за
участие в поръчката"
2" Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска
представяне на варианти в офертlrте" От утастие се отстранява
участник, чиято оферта е
непълна или не отговаря точно на обявените условия на възложителя.
3. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника. .щокументите за участие, които обективират лично изявление на конкретно
лице, представляващо участника, не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
4. Прелставените образци в документацията за участие и условията. описани в тях, са
задъпжителни за r{астниците.
.',Щамян
5. Офертата следва да бъле lrредставена на адрес: гр" София, 1З03,
Груев''
ул,
Nч 8, преди датата и часа, посочени в обявата като краен срок за подаване ,rа офертиiЬ"
6. АкО участникът изпраща o(lepTaTa чрез препоръчана поща или куриерска служба.
разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да
изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя
адреС предИ изтичане на срока за подаване на офертиiе. Рискът от забаваили загубване
на офертата е за участника.
7. Оферта, получена от възложителя след посочения срок, се връща неотворена на

участника и това се отбелязва в регистъра на възлояйтеля"
8. Офертата се представя в з€tпечатана непрозрачена опаковка от
участника лично
или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писN{о с
обратна разписка или чрез куриерска служба. Не се приема оферта, която е представена
в прозрачна, незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се
връща на участника и това се отбелязва в регистъра на възло}кителя.
9, Върху опаковката участникът записва "оферта", посочват се наименованието на
поръчката. наименованието на учztстника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по
възмо>Itност факс и електронен адрес,
10. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно
физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически иlили
юридически лица, офертата се представя на български език, а останали,ге изискуеми
документи, които са на Чужд език, се представят и в превод на български език.
l 1" Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи
като "заверено от участника копие", за такъв документ се счита този, при който върху

на документа се съ,цържа текста "вярно с оригинала", поставен е
собственоръчеЕ подrrис на представляващия участника и е положен печат. По преценка
на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинаJI. В случаите. в
които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа
може да бъде полох(ен печат на един от участниците в обединението.
12. Съдържащите се в настоящата документация образци са задъля(ителни за
участниците.
13. Срокът на валидност на офертите е 2 lцваl Dtесеца, считано от крайния срок за
копието

подаване

на оферти,

определен

в сlбявата.

14. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците са в писмен
ВиД. обменът на информаuия ме}кду възло}Itителя и
участника може да се извършва по
един от следните начини:
. лично * срещу подпI.rс;
О ПО ПОЩаТа - чрез 1]репоръчано писмо с обратна
разписка, изпратено на
посочения от участника адрес;
о чрез куриерска служба;
. по факс;
о по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
докумеЕт и електронния подпис;
о чрез комбинация от.Iези средства.
15" !о изтичане на срока за подаване на оферти всеки
участник мох(е да промени, да
допълни или да оттегли офертата си. Щопълнението и промяната на офертата трябва ла
отговаряТ на изискВанията и условията за представяне на първоначалната оферта, като
върху опаковката трябва да бъде отбелязан следния текст: <ffопълнение/ Промяна на
предложение с входящ номер.....).

16. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват

поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
17. Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с налI{чието на търговска тайна. Участниците не могат да се
позовават на конфиденциаJIност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
18. Всяка страница на офертата IIа участнIIка заедно с всички приложения към
нея следва да бъдат rIомерирани.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. опис на представените документи, подписан от участника - по Образец Лъ 1, в
оригинfuт;
2. Заявление за участие по сlбrцествена поръчка * по Образец J\Ъ 2, в оригинат.
3. !екларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 иJ от ЗоП
- по Образец NЬ 3, в оригинал.
!екларация за литтсата на обстоятелствата по чл" 54, asl. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗоП се подписва

от всички лица, които представляват участника. Когато деклараторът е чу}кдестранен

гражданин, декларацията се предс:гавя и в превод.
4. !еклаРация пО чл. 54, ал. 1, т. З-6 от ЗоП - изготвена по Образец ЛЪ 4, в
оригинал.
flекларашия за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал" 1, т. 3-6 от ЗоП се
подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява
от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно
да го представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се
представя и в превод.
5. При участници обединения - Kozamo е прuлоJlсuмо:
5.1. документ, от който да е видно правното основание за създаване на
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ОбеДинението, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 37, ал.4 от ППЗОП
-в
оригинал или нотариilлно заверен() копие;
5.2. Когато в документа не е посочено лицето, което има право да представлява
участниците в обединението - и l{okyмeнT, подписан от лицата в обединението, в който
се посочва представляващия, в орIiгинал или нотариаJIно заверено копие"
6" ЩеКларация за липса на свързаност с друг участник
- изготвена по Образец N9
5, в оригинал;
7. ,ЩеКларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с .Iл. 4 от
закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикЦии с преференциален данъчен режиNI, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици - изготвена по Образец Ns б, в оригинал.
в зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията
се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
8. ГОдност (правоспособrtост) за упражIIяване lIa професионална дейrIост:
ВъЗло>rtителят не поставя изискваIlия за годност (правоспособност) на
участниците.
9. За доказване на технически и професIIоIIални способности участникът трябва
да представи следните документи:
9.1. УЧаСтникът представя заверено копие от оторизационно писмо, действашI
договор или друг релевантен документ от производителя на предлаганите компютърни
конфигурации за оторизиран сервиз"
9.2. СПИСъК на доставките, извършени през последните З години идентични или
СХОДНИ С ПРеДМеТа и обема на настоящата поръчка
изготвен по Образец Jф 7, в
оригинал;

-

10. !екларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона

за
про,гиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Образеч Nч 8
11. Техническо предложенлlе, изготвено по Образец J\Ъ 9, в оригинал. В случай на
приложимост, към него се представят и следните документи:
11"1. Щокумент за упълноN,Iощаване, когато лицето. което подава офертата, не е
законният представител на участн ика;
11.2. Щекларация за конфиденциалност, изготвена по Образец J\Ъ 10 - оригинал,
относно това коя част от оферr,ата има конфиденциаJIен характер и участникът изисква
от възложителя да не я разкрива;
11.3. Щекларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от пред]\,Iета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи
дял В проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
(коzапlо е прlшожlL|чIо) - по Образец Ns 1 1, в оригинал, заедно с приложенията към него.
12. I]eHoBo предложение
13. Щруго

-

- I{зготвено по Образец
по преценка на участника.

J',lb

12, в оригинал"

Начин на плащане
1. ВЪЗЛОЖиТелят ще заплати цената по договора в размер на 100 Yо lcTo процента/
авансово в срок ло 5 (пет) работни дни от сключване на договора;
2. За ОбеЗПеЧаване на авансовото плащане изпълнителятпредставя при сключване на
ДОГОВОРа ГаРаНЦИЯ, Обезпечаваща 100 %о стоЙността на авансово предоставените средства
и оригинаJI на фактура, издадена от Изпълнителя за стойността на авансово
предоставените средства и съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството.
3. АВаНСОВОтО плащане трябва да бъде обезпечено с безусловна и неотменима банкова
гаранция за авансово предоставенI{ средства, паричен депозит или застраховка, която
ОбеЗПечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
4. ВЪЗЛОЖИТелят освобождава гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените
11
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средства в срок до три дни след представяне на
доказ( елства за връщане или усвояване
на аванса.

Срокът на валидност на офертата трябва да обхваща
]vIесецаoткpaйниясpoкЗaПoлytIaBaнeнaoфеpти.
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