
Парт1ша ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪ<\Кд (всрс"" 7) 

*** '(:r * '(; * 
\"l * 

Притур ка ь.-ъм Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

*-:r* 

О Проект на обявление 
~Обявление за публикуване 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Дирекrива 2014/24/ЕС / ЗОП 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАIЦ ОРГАН 
1.1) Наименование и адреси t (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата) 

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2 

Институт ПО физикохимия Акад. Ростислав 0006 63764 
Каишев - Българска академия на науките 

Пощенски адрес: 

ул . Акад. Георги Бончев бл . 11 
Град: 1 кодNUТS: Пощенски код: 1 Държава: 
София BG411 1113 BG 
Лице за контакт: Телефон : 

доц.Драгомир Тачев +359 29792570 
Електронна поща: Факс: 

dtachev@ipc.bas.bg +35 9 29712688 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL) : 
www . ipc . bas . bg 
Адрес на профила на куnувача (URL): 
http://ipc . bas . bg/page/bg/obschestveni-porchki . php 

1.2) Съвместно възлагане 
ОПаръчката обхваща съвместно възлагане 

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - nриложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки: 

ППоръчката се възлага от централен орган за покуп_ки 

1.3) Комуникация 
~Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL) 
l1ttp:/ /ipc.bas.bg/page/bg/obschestveni-porchki.php 

Одостъпът до ДОК)'!\'tентацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL) 
Доnълнителна информация може да бъде получена от 

~Горепосоченото/ите място/места за контакт 
1 [)друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

О електронно посредством: (URL) 
~горепосоченото/ите място/места за контакт 
Одо следния адрес: (моля, посочете друг адрес) 
О Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни . Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) 

1.4) Вид на възлагащия орган 
о министерство или всякакъв друг национален ~ Публичноправна организация 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

ОНационална или федерална агенция/служба О Европейска институция/агенция или 
международна организация 

ОРегионален или местен орган 
1 ПРегионална или местна агенция/служба 

Одругтип : 

1.5) Основна дейност 
О Общи обществени услуги онастаияване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура 
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (а<рси• 7) 

О Социална закрила О Отбрана 
О Обществен ред и безопасност 
О Околна среда 

О Отдих, култура и вероизповедание 
О Образование 

О Икономически и финансови дейности 

! []Здравеоnазване 

РАЗДЕЛ 11: ПРЕДМЕТ 
11.1) Обхват на обществената поръч:ка 

11.1.1) Наименование: 

~Друга дейност: Научна и научно
изследователска дейност 

"Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за рентгеново 

-флуоресцентен анализ и апаратура за определяне на разпределения на 

частици по размер чрез ла зерно све тораз сейване " 

Референтен номер : 2 

11.1.2) Основен CPV код: 38000000 
Доnълнителен CPV код: 1 2 

11.1.3) Вид на поръчка 
[]Строителство ~Доставки []Услуги 

I1.1.4) :Кратко описание: 

Предметът 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 рентгеново-флуоресцентен 

анализ и апаратура за определяне на разпределения на частици по размер 

чрез лазерно светоразсейване с две обособени позиции, както следва : 

поз . 1 -Оборудване на лаборатория за рентгенафлуоресцентен анализ , поз . 2 -

Анализатор за определяне размера на частици , чрез лазерно 

светоразсейване , включващ течен модул за водни проби . Предлаганата 

апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от миним. 

изисквания на Възложителя , посочени в тех.спецификация. Срокът за 

изпълнение на дейностите-доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация и 

начално обучение по всички nозиции следва да е н е по -дълъг от шест 

месеца от датата на сключване на договора . Срокът на доставка е 

съобразно предложението на участника, но не може да е по-дълъг от 150 
дни от датата на сключване на договора . 

11.1.5) Прогнозна обща стойност:2 
Стойност, без да се включва ДДС: 7 5 6514 Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динсишчни системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на дннамичната 
система за покупкu) 

11.1.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

~Да 
он е 

Оферти могат да бъдат nодавани за 

~всички обособени nозиции 
О максимален брой обособени nозиции: 
О само една обособена nозиция 

о максимален брой обособени позиции , които могат да бъдат възложени на един оферент: 
о възлагащият орган си запазва правото да възлага nоръчки, комбиниращи следните обособени 

nозиции или групи от обособени позиции: 

РАЗДЕЛ 11.2) Описание/ обособена позиция 
11.2) Описание t 

I1.2.1) Наименование: 2 

Оборудване на лаборатория за рентгенафлуоресцентен анализ 

Обособена позиция NQ: 1 
2 

11.2 .2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен СРVкод: 1 38000000 
Допълнителен CPV код: 1 2 
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napnuta ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версня 7) 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

гр.София ,ул."Георги Бончев " бл. 11 

КОД NUТS: 1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчRа: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 

изисквания) 
Предметът на поръчката включва извършване на доставка , монтаж, 

инсталация и пускане в експлоатация на оборудването , обучение/начално и 

последващо в рамките на гаранционния срок/ за работа на минимум 1 
(едно) лице, при спазване изискванията на възложителя, както и 

осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура в 

рамките на гаранционния срок , който не може да бъде по-кратък от 2 
години. Характеристиките на апаратурата , както и дейностите , които 

следва да се извършат са подробно описани в техническата спецификация. 

I1.2.5) Критерии за възлаrане 
~ Критериите по-долу 
~ Критерий за качество - Име: 1 Тежест: 1 2 2° 

1 Гаранционна поддръжка 10 

) 2 Допълнителни технически характеристики 70 

о Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2о 
~ Цена -Тежест: 21 

20 
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка 

I1.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 6315 1 4 Валута: BGN 
(за рС1Аtковu споразумения шш дuнС1Аtuчни системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, ра~nювото споразумение или динамична 

система за покупки 

Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: 
или 

Начална дата: дд/мм/rггг 
Крайна дата: дд/мм/rггr 

Тази поръчка подлежи на подновяване да О Не~ 
Описание на подновяванията : 

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 

(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

11.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти даО Не~ 
I1.2.11) Информация относно опциите 
Опции да О Не~ 
Описание на опциите: 

11.2.12) Информация относно елеRТронни Rаталози 
О Офертите трябва да бъдат представени nод формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог 
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (верен• 7) 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да~ Не О 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

Проект ВG05М2ОР001-1 . 002 -0019 :"Чисти технологии за устойчива околна 

среда - води , отпадъци , енергия за кръгова икономика", финансиран от 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж 

II.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ 11.2) Описание/ обособена позиция 

II 2) Описание t . 
II.2.1) Наименование: 2 

Анализатор за определяне размера на частици чрез лазерно 

светоразсейване, включващ течен модул за водни проби 

Обособена позиция NQ: 2 
2 

I1.2 .2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 380 00000 
Допълнителен CPV код: 1 2. 

II.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 

гр . София , ул.Георги Бончев , бл. 1 1 

КОД NUТS: 1 BG411 

I1.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на nотребности и 
изисквания) 

Предметът на поръчката включва доставка , монтаж и въвеждане в 

експлоатация, обучение за работа/начално и последващо- в срока на 

гаранционната поддръжка/ на минимум едно лице на анализатор за 

определяне размера на частици , включващ течен модул за ВОДНИ проби , 

при спазване изискванията на възложителя , както и осигуряване на 

гаранционно обслужване на доставената апаратура в рамките на 

гаранционния срок , който не може да бъде по-кратък от 2 години . 

Характеристиките на апаратурата, както и дейностите , които следва да се 

извършат са подробно описани в техническата спецификация . 

I1.2.5) Критерии за възлагане 
lgj Критериите по-долу 
~ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2° 

1 Гаранционна поддръжка 10 
2 Допълнителни технически характеристики 70 

О Критерий, свързан с разходи - Име: f Тежест: 1 2° 

lgj Цена -Тежест: 2.1 

20 
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка 

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 125000 Валуга: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата nродължителност на тази обособена позиция) 

I1.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 

система за покупки 

Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: 

или 

Начална дата: ддjмм/гггr 
Крайна дата: дд/ммfгггг 

Тази поръчка подлежи на подновяване да О Не~ 
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Лартша.а ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪ'IКА (верс11я 7) 

Описание на подновяванията: 

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени 

(с изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 

11.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти Да О Не181 

11.2.11) Информация относно опциите 
Опции даО Не181 
Описание на опциите: 

11.2.12) Информация относно електронни каталози 
О Офертите трябва да бъдат предегавени под формата на електронни каталози или да вКJiючват 

електронен каталог 

11.2.13) Информация относно средсrва от Европейския съюз 
Общеегвената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да 181 НеО 
средства от Европейския съюз 

Идентификация на проекта: 

Проект ВG05М20Р001 - 1 .0 02 - 001 9:"Чисти технологии за устойчива околна 

среда - води, отпадъци , енергия за кръгова икономика",финансиран 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж 

11.2.14) Доnълнителна информация: 

РАЗДЕЛ 111: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

111.1) Условия за участие 

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, вi<Лючително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Списък и кратко описание на условията: 

няма изискване 

111.1.2) Икономическо и финансово състояние 
О Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 

от 

Изисква се участниците да са реализирали минимален общ оборот ( по см.на 

§ 2 , т. 66 от ДР на ЗОП) , включително минимален оборот в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката (по см . на § 2 , т. 67 от ДР на ЗОП) за последните 

три приключили финансово години или от датата, на която е създаден или 

е започнал дейността си - за всички обособени позиции 

Изисквано минимално/ни ниво/а : 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 

Участникът по поз . l трябва да е реализирал минимален общ оборот не по 

малко от 600 ООО(шестстотин хиляди) лева без ДДС , включително минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по малко от 300 
000,00 (триста хиляди) лева без ДДС през последните 3 (три) приключили 

финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си . Под "оборот в сферата, попадаща в 
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Парт1ща ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (верс11я 7) 

обхвата на поръчката" се има предвид оборот от дейности свързани с 

доставка и монтаж на нови стационарни лабораторни рентгенови аларати 

Участникът ло лоз.2 трябва да е реализирал минимален общ оборот не по 
малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС включително 

минимален оборот в сферата , лоладаща в обхвата на nоръчката в размер на 

60 ООО (шестдесет хиляди} лева без ДДС, през последните 3 (три} 
приключили финансови години , в зависимост от датата , на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си . Под "оборот в 

сферата, лоладаща в обхвата на поръчката" се има предвид оборот от 

дейности свързани с доставка и монтаж на нови аларати за лазерно 

светоразсейване . 

Ако някой подава оферта за повече от една обособена позиция , трябва да 

изпълни критерия за лодбор за реализиран минимален общ оборот , изискан 

за обособена позиция 1, като се счита , че ло този начин той покрива и 
критерия за обособената позиция с поставено изискване за по-нисък 

минимален общ оборот . Относно изискването за минимален оборот в 

сферата , попадаща в обхвата на поръчката с оглед спецификата на всеки 

от предметите , се доказва за всяка от обособените позиции по отделно . 

Доказване: Участниците попълват Част IV : "Критерии за подбор" , Раздел 

В: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП . 

В случаите по чл . 67 , ал . 5 ЗОП за доказване на горепосоченото 

изискване участниците представят: документ по чл. 62 , ал.1 ЗОП . Данните 

могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години 

в зависимост от датата , на която участниците са започнали дейността си . 

111.1.3) Технически и професионални възможности 
О Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Участниците , следва да са изпълнили дейност с предмет, идентичен или 

сходен с този на обществената поръчка - за всички обособени позиции . 

Изискуемата информация относно гореnосоченото изискване за технически и 

професионални способности, участникът попълва в Част IV : Критерии за 

подбор, раздел В : Технически и професионални сnособности от еЕЕДОП 

съгласно описаното в нея. 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 

През последните 3 (три} години, считано от датата на подаване на 

офертата , да са изпълнили поне 1 (една} дейност с предмет , идентичен 

или сходен с тези на nоръчката. 

За позиция 1 под идейност с nредмет , сходен с този на поръчката" 

следва да се разбират дейности , свързани с доставка и монтаж на нови 

стационарни лабораторни рентгенови апарати. 

За позиция 2 под идейност с предмет и обем , сходни с тези на поръчката" 

следва да се разбират дейности , свързани с доставка и монтаж на нови 

апарати за лазерно светоразсейване . 

Ако някой участник подава оферта за повече от една обособена nозиция и 

с оглед сnецификата на всеки от nредметите , критерият за лодбор се 

доказва за всяка от обособените позиции ло отделно . 

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и 

професионални способности, участникът попълва в Част IV : Критерии за 

подбор, раздел В : Технически и професионални способности от еЕЕДОП 

съгласно описаното в нея и се доказва чрез представяне на списък с 

изпълнени доставки , които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката с посочване на стойности , дати и получатели, заедно с 

документи , които доказват извършената доставка. В случаите по чл . 67, 
ал . 5 ЗОП за доказване на гореnосоченото изискване участниците 

представят : документи по чл . 64 , ал . 1 от ЗОП 

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 

О Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 

положение 

о изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места 

УН11 a06106bc-ed2f-4b88-b8a0-ab511Jc 1 а2с8с 



Партидз ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (всрс11я 7) 

111 ) У .2 словия във връзка с поръчката 2 

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчЮi за услуги) 
О Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия 

Позоваване на приложимата законова подзаконова или административна разпоредба: 

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 

111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката 

ОЗадължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV 1) Описание 

IV.1.1) Вид процедура 
18jОткрита процедура 
ОУ скорена процедура 

Обосновка: 

О Ограничена процедура 
0Ускорена процедура 

Обосновка: 

О Състезателна процедура с договаряне 
0Ускорена процедура 

Обосновка: 

О Състезателен диалог 
О Партньорство за иновации 

П Публично състезание 

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покуnки 

отази обществена поръчка обхваща сключването на рамкаво споразумение 
ОРамкоnо споразумение с един оператор 

ОРамкоnо споразумение с няколко оператора 
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 

о тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покуnки 

Одинамичиата система за покупки може да бъде използвана от допълнителни_I<УlD'Вачи 

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 

четири години: 

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога 

О Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти 

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне) 
о възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори 

IV.1.6) Информация относно електронния търг 
още се използва електронен търг 

Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.t.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки 
(GPA) 

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2 

Номер на обявлението в ОБ на ЕС: [][)[][]/S [][][]-[][)[][][][] 
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][] 
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(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление н.а профила н.а 
Кl}пувача) 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 
Дата: 19.07.2019 дд/мм/гrгг Местно време: 17=30 

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за 'ГЬрг или за участие на избраните 
кандидати4 

м/мм/rгrг 

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1 

ОАнглийски О Ирландски омалтийски О Румънски О Френски 
1:81 Бълг а реки о исnански о немски О Словашки О Хърватски 
О Гръцки о италиански 0Нидерландски ословенски О Чешки 
Одатски 

i ПЕстонски 
о латвийски 
[]литовски 

О Полски 
О Португалски 

О Унгарски 
ОФинеки 

О Шведски 

IV.2.6) Минимален срок, през който оферен'ГЬт е обвързан от офертата 
Офертата трябва да бъде валидна до: ддjммjгггr 

или Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е nосочена за дата на получаване на офертата) 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите 
Дата: 22.07.2019 дд/мм/rггг Местно време: 14:00 

Място: София 1113, ул. ,,Акад. Г. Бончев", Бл. 11, сградата на ИФХ 

Информация относно уnълномощените лица и nроцедурата на отваряне: 

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители , както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛИИТЕЛВА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.t) Информация относно периодичното възлагане 
Това nредставлява nериодично nовтаряща се nоръчка 

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 
О Ще се nрилага електронно nоръчване 

О Ще се изnолзва електронно фактуриране 
:[]ще се nриема електронно заплащане 

VI.з) Допълнителна информация: 2 

Да О Hei:81 

В настоящата процедура 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 доставката, съгласно законодателството на държавата, в която 

то е установено и отговаря на изискванията на ЗОП, настоящото обявление 

и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в 

процедурата участник, за когото са налице основанията за задължително 

отстраняване по чл . 54, ал. 1 от ЗОП , наличие на обстоятелствата по 
чл.55, ал . l(без т.2) от ЗОП, както и при наличие на обстоятелство 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; при 

наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество . 

Възложителят отстранява от процедурата участници, които не отговарят на 

изискванията на чл.101 , ал.9 , ал . lО и aл . ll от ЗОП и чл.107 от ЗОП, 

както следва: участник , който не отговаря на поставените критерии за 

подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка или в документацията; който е представил оферта , 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката; участник , който не е представил в сро к обосновката по чл . 

72, ал . 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл . 72, ал . 3 - 5 ; 
участници, които са свързани лица; участник , подал оферта, която не 

отговарят на условията за представяне , включително за форма , начин и 
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срок. (чл . 107 ЗОП) 

Възложителят отстранява от участие в процедурата и участници, 

представили ценови предложения , които превишават макс. допустимия 

финансов ресурс на поръчката, посочен като прогнозна стойност за 

съответната особена позиция , както и чиято техническа оферта не 

отговаря на изискванията на възложителя 

На основание чл. 10 , ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване 

за създаване на юридическо лице, когато участникът , определен за 

изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица . 
Преди сключва не на договора за доставка за и с цел обезпечаване 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на договора, 

определеният Изпълнител представя гаранция , обезпечаваща изпълнението, 

определена в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС и 
гаранция обезпечаваща авансовото плащане, в размер на авансовото 

плащане . Гаранцията се предоставя в една от следните форми : 1 . парична 

сума; 2 . банкова гаранция ; З. застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя . Участникът 

сам избира формата на гаранцията . В случай, че участникът , определен за 

изпълнител, избере да представи банкова гаранция , се представя 

оригиналът й , като тя е безусловна , неотменяема и неnрехвърляема като 

покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за 

изпълнението на договора за обществената поръчка, със срок на 

валидност , срока на действие на Договора, плюс ЗО (тридесет) дни . Ако 

избере гаранцията за изпълнение да бъде Застраховка , която обезпечава 

изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изnълнителя , тя следва 

да е със срок на валидност - срока на действие на договора , плюс ЗО 

(тридесет) дни и платена застрахователна премия върху цялата сума по 

застраховката . Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо 

се лице по тази застраховка . 

)П б VI.4 Lроце.цури no о жалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за nроце.цурите no обжалване 
Официално наименование: 

Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: 

бул . Витоша N' 18 
Град: Пощенски код: 1 Държава: 
София 1000 BG 

Телефон: 
+З59 29884070 

Електронна поща: Факс: 

cpcadrnin@cpc . bg +З59 29807З15 

Интернет адрес (URL): 
http : //www . cpc . bg 

VI.4.2) Орган който отговаря за nроце.цурите no медиация 2 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: 1 Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

V1.4 .3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл . 197 , ал . 1, т. 1 от зоп , жалба може да се подава в 10-
дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал . З от зоп - срещу 
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решението за откриване на nроцедурата и/или решението за одобряване 

обявлението за изменение или доnълнителна информация. 

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: 1 Държава: 

Телефон: 

F.лектронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

V1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 27 .0 5.2019 дд/мм/ггrг 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 

21 

законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. 

моля , повторете, колкото пъти е необходимо 

в приложимите случаи 

ако тази информация е известна 

може да бъде присъдена значимост вместо важност 

може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 

критерий за възлагане , тежестта не се използва 
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