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Част II
Глава I. Указания за участие в обществената поръчка
Раздел 1. Обща информация
I. Възложител
1. Адрес
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена
поръчка за доставка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е:
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК) при
Българска академия на науките (БАН)
ул. “Академик Георги Бончев“, блок 107
гр. София 1113
България
Тел.: +359 2/ 9797055
Факс: +359 2/ 9797056
E-mails: mincryst@clmc.bas.bg
Web: www.imc.bas.bg
2. Документация
На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за
обществената поръчка на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по
електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК), рубрика „Профил
на купувача” (посочен и в обявлението за откриване на процедурата):
http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на Институт по
минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК), на адрес: гр. София, ул.
“Академик Георги Бончев“ блок 107, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до
16:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.
Документацията за участие няма да се закупува.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.
3. Контакти
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:
1. доц. д-р Вилма Петкова,
Тел.: ( +359 2 ) 9797055;
ул. “Академик Георги Бончев“ блок 107, ИМК-БАН
България, гр. София 1113
e-mail: vilmapetkova@gmail.com
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II. Предмет на обществената поръчка
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и
документацията за участие в процедурата за доставка е с предмет:
„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване
с 2 обособени позиции:
1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания и 2. Рентгеново
флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“.
Тази поръчка е във връзка с изпълнението на проект „Химичен и радиологичен риск в
затворена среда“ (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment), (CheRRIE),
финансиран от Оперативна програма за Европейско и териториално сътрудничество
„Гърция-България 2007-2013 г.“ по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014.
III. Кратка информация за проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“
(Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment), (CheRRIE)
1. Общи положения
Проектът CheRRIE се отнася към тематичен приоритет „Защита на околната среда“,
приоритетна ос „Качество на живот“.
Една от основните приоритетни оси на ОП за регионално развитие
„Гърция-България 2007-2013“ е управление на екологичните активи, на здравеопазването и
социалните въпроси за подобряване на качеството на живот в трансграничния регион и
повишаване качеството на живота на неговите жители. Българската програма за регионално
развитие е насочена към подобряване на качеството на живот и работната среда и създаване
на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво
развитие.
2. Цел на проект CheRRIE
Целта е да се проведат съвместни действия в областта на околната среда и
подобряване на здравеопазването в трансграничния регион. Това ще бъде постигнато чрез:
- Измерване на радиационния фон и определяне на опасности от радиационни и
химични замърсявания в сградния фонд, както от традиционни от строителни
материали (бетон, тухли, дървени подови настилки, мебели и др.), така и от
съвременни (гипсовите плочи, гранитогрес, винилови настилки, др.), които се
използват в типични гръцки и български конструкции;
- Оценката на опасността за здравето на населението от излагане на йонизиращо
лъчение и токсични химикали от структурите със строителни материали, които
участват в повишаване нивата на естествена радиоактивност;
- Създаване на база данни за сградния фонд в региона, който ще бъде полезен
инструмент за строители, търговци, производители на строителни материали,
експерти с цел: (а) да се подпомогне избора на строителни материали и (б) за
определяне на възможностите за подобряване качеството на строителните
материали с оглед те да не представляват опасност за здравето чрез синтез на
нови композитни материали и интелигентен избор на първични материални
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ресурси.
3. Очаквани резултати
Проект CHERRIE ще въведе ефективен механизъм за защита на общественото здраве
от химични и радиологични опасности в закрити и застроени сгради в транс-граничните
региони, участващи в програма за междурегионално сътрудничество между Гърция и
България.
Предварителни предпроектни проучвания доказват, че съществува силен интерес от
икономически представители и организации, насочен към резултатите от проекта.
Получените резултати и извършените дейности ще дадат възможност на участниците да
продължат сътрудничеството си в областта на изследванията и след приключване на
проекта. Участието в разработването на проекта е основа за повишаване нивото на развитие
на участващите организации чрез придобиване на нов опит и повишаване квалификация на
участниците. Дейностите по проекта ще бъдат част от учебните планове в AUTH и ATEI с
възможност за провеждане на практически стаж за всички заинтересовани студенти.
4. Продължителност на проекта – 18 месеца – начало: 28.02.2014 г., край: 31.08.2015 г.
5. Участващи страни
5.1. Водещ партньор (LP):
• Институт по минералогия и кристалография „Акад. Г. Бончев“, БАН – водеща
организация LP с координатор доц. д-р Вилма Петкова
5.2. Участници в CheRRIE (PPx):
• Университета Аристотел в Солун, катедра “Инженерна химия” – партньор PP2 с
представител Prof. Dimosthenis Sarigiannis
• Технологичен институт ATEI в Солун – партньор PP3 с представител Ass.
Professor Stamatis Aggelopoulos.
• Техническата камара на Гърция, Секция за Централна Македония – партньор PP4
с представител г-н Kyriaki Diavolitsi
• Гръцка асоциация на инженер-химиците на Гърция - клон на Централна и Западна
Македония – партньор PP5 с представител г-н Nikolaos Karnavos
• Камара на архитектите в България, клон гр. Благоевград - партньор PP6 с
представител арх. Владимир Дамянов
6. Работна програма
Проектът анализира и ще предложи конкретни решения за всички аспекти от
дейностите в сферата на неговата компетентност, съществуващи мрежи за обмен, достъп до
адекватна информация, трансфер на знания и умения, осъществяване на проучвания и
анализи на конкретните нужди, разработване на финансови схеми и агенции. Неговото
осъществяване се структурира в шест работни „пакети“, които съдържат:
- „Мениджмънт и Координация” (WP1)
- „Информация и Публичност“ (WP2)
- „Измерванията на място и в лабораторията“ (WP3)
- „Предварителен анализ на резултатите от измерванията “ (WP4)
- „Анализ на резултатите и последиците за населението в региони” (WP5)
- „Обучение на персонала“ (WP6).
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Раздел 2. Пълно описание на предмета
на обществената поръчка
1. Описание на обекта и предмета на обществената поръчка
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1
от ЗОП.
Предметът на възлагане на настоящата поръчка с предмет „Доставка, инсталиране
и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции: 1.
Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания и 2. Рентгеново
флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“ включва изпълнението на
следните дейности:
2. Правно основание за провеждане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за
доставка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите Указания
и документацията за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на
принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на
всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
3. Обхват на обществената поръчка
Обхватът на дейностите е подробно описан в Глава II. Технически спецификации,
приложени към документацията за участие.
Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа
посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“.
4. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът на изпълнение на обществената поръчка е до 3 (три) месеца и започва да тече
от датата на подписване на договора за изпълнението й и приключва с изпълнението,
отчитането и приемането на проведеното последно обучение, но не по-късно от 30.06.2015 г.
с цел успешното и навременно приключване на всички дейности по проекта.
5. Критерий за оценка на офертите
Класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна
оферта“, съгласно методиката за оценка, неразделна част от настоящата документация.
6. Начин на образуване на цената и начин на плащане
6.1. Образуване на цената
Цената на оборудването по Обособена позиция 1 – оборудване за откриване на радиация
при полеви измервания или Обособена позиция 2 - рентгеново флуоресцентен
спектрометър за елементен анализ (XRF) се образува от предвидените средства в
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бюджета на проект CheRRIE по WP3 „Измерванията на място и в лабораторията“,
бюджетна линия 3.3.3. и бюджетна линия 3.4.1.
Единичната крайна цена следва да бъде в български лева като се посочи без и с включен
ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение:
опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в
действие, обучение за работа и гаранционна поддръжка. Участникът следва да оферира
цена за всяко едно от изделията поотделно, както и обща стойност на предмета на
доставка по настоящата поръчка. Предложените цени в български лева трябва да са
фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.
6.2. Начин на плащане:
Плащането на цената (цялата стойност) 100% на оборудването по Обособена позиция 1
и/или Обособена позиция 2 се извършва с банков превод по сметката на Изпълнителя, в
срок до 15 (петнадесет) календарни дни след представяне на приемо-предавателен
протокол за монтаж, инсталация и привеждане в готовност за експлоатация на
доставеното оборудване по Обособена позиция 1 – оборудване за откриване на радиация
при полеви измервания и/или по Обособена позиция 2 - рентгеново флуоресцентен
спектрометър за елементен анализ (XRF) и предоставяне на оригинална фактура за
дължимата сума.
7. Прогнозна стойност на поръчката
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е:
- За Обособена позиция 1 - оборудване за откриване на радиация при полеви
измервания – 13 853.58 лв. без ДДС или 16 624.30 лв. с ДДС.
- За Обособена позиция 2 - рентгеново флуоресцентен спектрометър – 133 646.33
лв. без ДДС или 160 375.60 лв. с ДДС;
Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е: 147 499.91 лв. без включен
ДДС или 176 999.90 лв. с включен ДДС.
При офериране на единичните цени, същите следва да не надвишават обявената
прогнозна стойност в настоящата допълнителна информация за оборудването по
Обособена позиция 1 – оборудване за откриване на радиация при полеви измервания
или Обособена позиция 2 - рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен
анализ (XRF). Възложителят ще отстрани от участие в процедурата, участник,
предложил цена за изпълнение предмета на поръчката, която е по-висока от
определената от Възложителя прогнозна стойност за всяка обособена позиция.
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Раздел 3. Изисквания към участниците в обществената поръчка
Участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с
2 обособени позиции:
1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания и
2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“
могат да участват ПО ОТДЕЛНО за всяка една от Обособените позиции на обявената
поръчка .
1. Общи изисквания към участниците
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които
отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и
обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за
обществената поръчка.
1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.
1.3. Не се допуска представянето на варианти.
1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва
само в едно обединение.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в
офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно
оферта.
1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице
някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
-за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
-за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
-за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
-за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
-за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
б) обявен в несъстоятелност.
в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове.
г) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т.
23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя
или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;
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д) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
e) изпълнен е чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.
ж) ако са налични обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а“ от
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
з) ако са налични обстоятелствата на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2
от ЗОП.
и) ако са налични обстоятелствата съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на
интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 и за спазване
принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните
програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС”.
й) ако са налични обстоятелствата по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на
парите.
Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7, буква „а“ и буква „к“
се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват участника;
8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените
поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на
обстоятелства по т. 1.7. от настоящата документация с декларации, които се попълват,
подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Приложения № 5 и 6. В случай, че
участник в процедурата е юридическо лице, декларации за обстоятелствата по т. 1.7., букви
„а“ и „г“ се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а по отношение на обстоятелствата по
т. 1.7., букви „б“, „в“ и „д“ достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които
могат самостоятелно да го представляват.
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В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или
консорциума) подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде
нотариално заверен.
Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално
заверено копие.
Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
-Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на договора;
-Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да
получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се
повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
-Представляващият обединението/консорциума 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/консорциума са задължени да останат в него за
целия период на изпълнение на договора.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на
обединение/консорциум или съставът на обединението се е променил след подаването на
офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка.
В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да
отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.
В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1 и 5 се представят за
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо,
юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то
тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в
държавата, в която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларациите
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено
в обединението. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат
представени и в превод.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, 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.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в
чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно
разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47,
ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.
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1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в
процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона
за обществените поръчки, описани в документацията;
1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените
условия на Възложителя;
1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки;
1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя
критерии за подбор.
1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:
1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;
1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за
обществена поръчка.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура
задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази
документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на
различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв
начин Възложителя.
2. Специфични изисквания към участниците
2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците
съгласно ЗОП:
Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите
възможности и квалификация на участниците
Участникът трябва да докаже, че:
2.2.1. Има изпълнена поне 1 (една) извършена доставка за последните три години,
считано от датата на подаване на офертата в областта на доставка, монтаж и
поддръжка на едно или повече от следното оборудване:
За Обособена позиция 1 – Оборудване за откриване на радиация при полеви
измервания.
и
За Обособена позиция 2 - Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен
анализ (XRF).
Това обстоятелство за обособена позиция 1 или за обособена позиция 2 се доказва със
списък на извършените доставки, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно
с доказателство за извършената доставка, препоръки за добро изпълнение и др. Препоръките
задължително трябва да съдържат информация дали изпълнението е професионално и
съответства на изискванията. Когато, участникът е описал договор, в който е участвал в
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обединение с други физически или юридически лица се изисква документ, от който да е
видно процентното съотношение от извършените дейности от участника за съответния
договор. Посочени договори в процес на изпълнение няма да бъдат приемани като
доказателство. Когато участникът е обединение, условието важи за обединението като цяло.
2.2.2. Сертификати
По отношение на оборудването, доставено по Обособени позиции 1 и/или 2:
a) Производителите на оборудване за откриване на радиация при полеви измервания
(Обособена позиция 1) или на рентгеново флуресцентни спектрометри за елементен
анализ (XRF) (Обособена позиция 2) е необходимо да притежават валиден сертификат
за качество ISO 9001:2008 за предлаганото оборудване или еквивалентни
сертификати, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството.
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на валидни
сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството, издадени на името на производителя на
предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на
качеството;
б) Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и
сервизно обслужване на оборудването по обособена позиция 1 или за обособена
позиция 2 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството;
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден
сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на оборудването
по обособена позиция 1 или за обособена позиция 2 или еквивалент, или други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издадени на името
на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.
в) Оборудването, доставено по Обособени позиции 1 или 2 да е оригинално, с гарантиран
произход, придружени с Евросертификат (CE Marking) или еквивалентен документ,
доказващ произхода на стоката и декларация за съответствие, че същото отговаря на
изискванията на съответните стандарти на Европейския съюз.
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на СЕ
сертификати за предлаганата апаратура - на рентгеново флуресцентни спектрометри
(Обособена позиция 1) или оборудване за откриване на радиация при полеви
измервания (Обособена позиция 2), както и декларация за съответствие, че същото
отговаря на изискванията на съответните стандарти на Европейския съюз или
еквивалент.
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2.2.3. Участникът трябва да има на разположение екип по инсталация и поддръжка
на оборудването, предмет на доставка по Обособена позиция 1 или 2, чиито
умения и опит да гарантират професионалното и качествено изпълнение на
настоящата обществена поръчка.
- За Обособена позиция 1 -да има специалисти по монтаж и поддръжка - 1 (един)
брой с минимален опит от 3 (три) години в инсталиране, въвеждане в
експлоатация, гаранционно обслужване и поддръжка на оборудване за откриване
на радиация при полеви измервания;
- За Обособена позиция 2 - да има специалисти по монтаж и поддръжка - 1 (един)
брой с минимален опит от 3 (три) години в инсталация, въвеждане в
експлоатация, гаранционно обслужване и поддръжка на рентгеново флуресцентни
спектрометри;
Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация, съдържаща списък на
специалисти по монтаж и поддръжка (по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП), придружена с
професионални автобиографии на специалистите с посочване на образованието,
професионалната квалификация и професионалния опит.
Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, минималните
изисквания за технически възможности и квалификация, следва да се покрият от
всички тях, съобразно вида и дела на тяхното участие в обществената поръчка.
Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, минималните изисквания за технически
възможности и квалификация трябва да бъдат изпълнени от обединението/
консорциума като цяло.
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Раздел 4. Указания за подготовка на офертата
Подготовка на офертата
1. Всеки участник може да представи оферта за двете обособени позиции или само за една от
обособените позиции.
2. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.
Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената
поръчка, по реда, описан в настоящите указания. Участниците трябва да проучат
всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.
Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата
информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща
на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до
отстраняването му.
3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и
фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.
5. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта на български език,
изготвена при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията
на документацията за участие в процедурата. Всяка страница от нея следва да е
номерирана. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице, офертата се подава на български език като документите по чл.56,
ал.1, т.1 от ЗОП - представяне на участника с посочен 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, се представят в официален превод на български език, а
всички останали изискуеми се документи, които са на чужд език, се представят и в
превод на български език.
По смисъла на §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има
сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални
преводи.
„Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната
разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на
обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност.
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в
официален превод.
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6. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.
• Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не
отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта,
или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки
че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил
декларация.
• Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за
подизпълнител, но не е приложил неговата декларация, а същевременно това лице е
подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата,
пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно
да бъде такъв.
• Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от
представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които
обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и
не могат да се подпишат и представят от пълномощник).
• Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е
чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица,
посочените в т. 23 от настоящия раздел документи се представят и в превод на
български език.
• Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят
чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху
копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с
оригинала”, собственоръчен подпис под заверката и свеж печат - в приложимите
случаи.
• Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на
участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят
констатирани нередности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да
отстрани участника.
• Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата,
посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през
което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената
поръчка.
• Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако
представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако
представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане
от Възложителя откаже да го удължи.
Този документ е създаден в рамките на проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда, CheRRIE” (Chemical
and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма
за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“. Цялата отговорност за съдържанието
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•

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може
да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Изчисляване на срокове
Сроковете, посочени в тази документация са в календарни дни и се изчисляват, както
следва:
• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период;
• когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден,
на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края
на първия работен ден, следващ почивния.
Сроковете в документацията са в календарни дни.
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Раздел 5. Изисквания към съдържанието
и представяне на офертата
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всеки участник има право да представи само една оферта по обществената поръчка.
Последната трябва да се състои от три части:
• ПЛИК 1 - „Документи за подбор“. В него се поставят документите, изискани от
Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до
критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя,
попълнени по приложените образци;
• ПЛИК 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“. В него се поставят
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава III „Методика за
определяне на комплексната оценка“ и посочените в документацията изисквания. В
плик № 2 се поставя и проекта на договор – по Образец №18.
• ПЛИК 3 - „Предлагана цена“, в който се поставя ценовото предложение за
изпълнение на поръчката, изготвена по Образеца №16 от настоящата документация.
1.1 Необходими документи
1.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“:
В плик 1 се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т.
1, 2, 5, 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците,
съобразно указанията на Възложителя.
1.1.2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
участника (по Образец 1- Съдържание) (в оригинал). В списъка участникът следва да
опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на
участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и
относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва
да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика,
задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;
1.1.3. Представяне на участник – попълва се Образец №2;
Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се попълва и
подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно
договора, който се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура.
Представяне на участника, което включва:
а). Посочване на 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.
б) Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите
оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица
прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която са установени.
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в) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от
компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в
официален превод на български език.
„Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната
разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на
обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност.
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в
официален превод.
г) Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация
се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
д) Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или
Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на
обединението, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат
право на това, съгласно документите му за регистрация).
1.1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т.
5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 3) - Декларацията се попълва от
представляващите участника. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията
се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че
участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. В случай, че
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е представена на чужд
език, се представя и в официален превод на български език. В случай, че участник ще
използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от него в съответствие с
чл. 47, ал. 8 от ЗОП.
Пояснение: В случай, че участникът е обединение, документите се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1
от ЗОП.
1.1.6. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в
обединението
а) Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.
Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва
да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.
б) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето,
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава
обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от
всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има
право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за
обединението.
1.1.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
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финансовите отношения с дружествата, регистрирани с юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици със собственоръчно подписана декларация по образец (Образец №11).
1.1.8. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника,
които задължително включват:
1.1.8.1. Декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгласно Образец
№7 трябва да се приложат копия от договорите и препоръки за добро изпълнение на
договора/ите, издадени от Възложителите. Тези препоръки задължително трябва да
съдържат информация дали изпълнението е професионално и съответства на
изискванията. Когато, участникът представи договор, в който е участвал в
обединение с други физически или юридически лица се изисква документ, от който
да е видно процентното съотношение от извършените дейности от участника за
съответния договор.а
1.1.8.2. Декларация, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за
изпълнение на поръчката – Образец №8.
Към декларацията следва да бъдат приложени:
1.1.8.2.1. Документи, доказващи изискуемия професионален опит на експертите заверени от експерта копия на трудова и/или осигурителна книжка; заверени от
експерта копия от трудови и/или граждански договори; удостоверения и препоръки
от работодател и/или предишни работодатели – в оригинал или заверени от експерта
копия, и други документи, доказващи по безспорен начин професионалния опит на
експерта;
1.1.8.2.2. Декларации, с които всеки от експертите декларира ангажираност в
изпълнението на поръчката – попълва се Образец №9 от документацията за участие.
а) Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, документите по
точка 1.1.8. „Доказателства за техническите възможности и квалификацията на
участника” се представят само за участниците в обединението, чрез които
обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания
за технически възможности и/или квалификация, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от
ЗОП.
б) Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни
обединения, документите, които са на чужд език се представят и в превод на
български език. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат,
съобразно вида и дела на тяхното участие в обществената поръчка, съгласно
чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
1.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на
подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които
ще извършват и дела на тяхното участие (Образец №5).
1.1.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6).
Забележка 1: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се
посочват:
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- имената на подизпълнителите, и
- видът на работите, които ще извършват, както и - делът на тяхното участие.
Забележка 2: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
1.1.11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл.
109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза (оригинал) (Образец №11).
1.1.12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7
от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларацията
се попълва от представляващите участника. В случай, че участникът е юридическо
лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от
ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от
представляващите на членовете включени в обединението. В случай, че участник ще
използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от подизпълнителите
(Образец №4).
1.1.13. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на
конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №
966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление
на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионни фондове на
ЕС”(оригинал) (Образец № 12)
1.1.14. Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(оригинал) (Образец № 13)
1.1.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 16.
1.1.16. Проект на договор - Образец № 17.
1.1.17. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или
еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от
акредитирана институция или агенция за управление на качеството;
1.1.18. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват
доставка и сервизно обслужване на оборудването по обособена позиция 1 или за
обособена позиция 2 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки
за осигуряване на качеството, издадени на името на участника от акредитирана
институция или агенция за управление на качеството
1.1.19. Заверено от участника копие на Евросертификат (CE Marking) или
еквивалентен документ, доказващ произхода на предлаганата апаратура;
1.1.20. Декларация за съответствие, че доставеното оборудване отговаря на изискванията
на съответните стандарти на Европейския съюз или еквивалент.
1.1.21. Декларация, че при доставката на апаратурата и оборудването, участникът
определен за изпълнител, ще представи Сертификат (или друг удостоверителен
документ) от производителя, че апаратурата и оборудването не са
демонстрационни, не са употребявани, не са рециклирани и относно датата, на която
същите са напуснали завода на производителя;
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2. Съдържание на Плик 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката":
• Техническо предложение, изготвено (Образец №14) при съблюдаване на изискванията на
Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на
поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага
декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален
характер.
Всички страници на Техническата оферта следва да бъдат номерирани последователно.
Приложения към техническото предложение, както следва:
2.

3.

4.

Пълна и изчерпателна техническа документация - технически документи на
производителя, брошури, представени на чужд език, се представят и в превод на
български език, от които да са видни конкретните параметри за доказване на
съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите
спецификации
Указания за работата на оборудването доставено по Обособени позиции 1 или 2 в
принтирана форма на български език и на електронен носител (CD/DVD, флаш памет
и др.).
3. Съдържание на Плик 3 с надпис „Предлагана цена“:
Ценово предложение, (по Образец №15), представено в оригинал.
Цената следва да бъде представена в лева без ДДС и с ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация
относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са
включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена“ елементи, свързани с
предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на
поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото
законодателство.
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложената цена носи единствено участникът в поръчката.
Запечатване на офертата:
Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три
непрозрачни плика, с ненарушена цялост, които се надписват както следва:
5.
Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;
6.
Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;
7.
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон) с надпис:
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ДО ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ
И КРИСТАЛОГРАФИЯ „Акад. Ив. КОСТОВ“
ГР. СОФИЯ 1113, УЛ. „Акад. Г. БОНЧЕВ“ бл. 107
ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3,
т. 2, от ЗОП с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно
оборудване с 2 обособени позиции:
1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания и
2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“
име на участника пълен адрес за
кореспонденция лице за контакт,
телефон, факс и електронен адрес
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени печати и знаци.
Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока,
определен от него.
Участникът не може да иска от Възложителя съдействие като: митническо
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с
куриери или други.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя
се издава документ.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.
След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или
променят офертите си.
Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка на адрес: ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И
КРИСТАЛОГРАФИЯ „Акад. Ив. КОСТОВ“, БАН, гр. София 1113, ул. „Акад. Г.
БОНЧЕВ“, бл. 107.
Този документ е създаден в рамките на проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда, CheRRIE” (Chemical
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Крайният срок за подаване на офертите е съгласно обявлението и/или
решението/решенията за промяна, когато има такова/такива решение/решения за
обществената поръчка.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя.
При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата на
получаването й от Възложителя. Отговорността за пристигането на офертите в определения в
обявлението срок е на Участниците.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да
представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид, на хартиен
носител по реда, описан в чл. 57, ал. 1 ЗОП преди изтичането на срока за получаване на
офертите.
II. ПРОМЕНИ, ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТИ
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
1. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника
процедурата.
2. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан
текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)………………..“ за участие
открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане
експлоатация на: 1. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)
2. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания“.

в
и
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III. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 27а от
ЗОП.
Комуникация между възложителя и участниците
1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата
процедура, са в писмен вид.
2. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един
от следните начини:
• по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка;
• чрез куриерска служба;
Този документ е създаден в рамките на проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда, CheRRIE” (Chemical
and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма
за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от ИМК-БАН и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
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• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис
• чрез комбинация от тези средства.
Възложителят ще съхранява цялата документация по провеждането на настоящата
процедура за възлагане на обществената поръчка най-малко 4 години след
прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договора.
3.
4.
5.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до Директора на ИМК-БАН.
При сключването на договора за обществената поръчка Възложителят може да посочи
коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер.
Участниците нямат право да разкриват тази информация.
При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят
няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях
като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение
на следния случай:
- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за
сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

5. Получаване на документация
1.
Достъп до документацията за участие:
a) Не се предвижда закупуването на документацията за участие в настоящата
обществена поръчка.
b) Документацията за участие ще се публикува в профила на купувача от деня на
публикуването на обявлението и решението (във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП).
c) Профилът на купувача е: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
2. Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие.
Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за
участие в срок до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти в съответствие с
разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от ЗОП.
Разясненията се публикуват от Възложителя в профила на купувача в 4-дневен срок от
получаване на писменото искане за разяснение в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 2
от ЗОП.
Възложителят публикува разясненията на интернет страница, на която е публикувана
документацията за участие - http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12, без да
посочва в отговора лицето, направило запитването.
В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за
получаване на оферти остават по-малко от три дни, Възложителят е длъжен да удължи срока
за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавянето.
6. Други указания
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат
ЗОП и документацията за участие в процедурата.
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Глава II. Технически спецификации
Относно обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в
експлоатация на: 1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания по
бюджетна линия 3.3.3. и 2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен
анализ (XRF) по бюджетна линия 3.4.3.“
Офертите трябва да съдържат всички необходими аксесоари, конектори, адаптери,
софтуер и др. Оборудването по двете обособени позиции трябва да бъде от последно
поколение и да отговаря на следната техническа спецификация:
Обособена позиция 1:
А) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания със следните
технически параметри и характеристики:
1) Брой и тип детектори: Детекторите да са монтирани в един херметичен корпус, да
бъдат не по-малко от два на брой, съответно за измерване на ниски и високи дози
гама-лъчение и да са Гайгер-Мюлеров тип или друг еквивалентен газо-напълнен детектор.
Превключването между детекторите да се извършва автоматично;
2) Измервателният обхват на детекторите да се характеризира с долен праг не
по-висок от 20 nSv/h и горен праг от 10 Sv/h H(٭10) (Амбиентен дозов еквивалент);
3) Чувствителност на детекторите: за ниските дози - не по-малко от 800 counts
min-1/μSv/h (за Cs-137)
4) Енергиен обхват на детекторите: да се покрива енергийният диапазон с долен праг
не по-висок от 50 keV и горен - не по-нисък от 3 MeV;
5) Работната температура да бъде в обхват от -40 до +60оС, с гарантирана
температурна компенсация на детекторите за целия температурен диапазон (от -40 до +60оС);
6) Оборудването трябва да отговаря на следните EU норми: EN 55022 Class B, EN
55024 и ЕХ 61326-1;
7) Захранване на прибора: ~220 V с мрежов адаптер и автономно на базата на
вградена акумулаторна батерия с минимум 30 дни автономна работа.
8) Регистрацията на гама-радиацията да бъде програмируемо за цикъл от време от 1
минута до 60 минути;
9) Оборудването да притежава функция за самодиагностика, проверка на
електрониката, детекторите и общия статус, както и корекция на място на γ-фона и корекция
на собствения фон на детектора;
10) Оборудването трябва да е снабдено с LAN интерфейс;
11) Оборудването да притежава херметичен корпус поне IP 65 за защита от външни
влияния и да има вграден сензор за нарушена херметичност;
12) Оборудването да е снабдено с инсталационен комплект, съдържащ свързващи и
инсталационни кабели и аксесоари;
13) Оборудването да е снабдено със софтуер, който ще бъде инсталиран на
предоставена от Възложителя компютърна система, предлагащ възможности за:
- потребителско администриране;
- управление на данните;
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- визуализация на данните и представянето им в графичен или табличен вид;
- комуникация за данни чрез LAN;
- ръчна функция за експорт;
- автоматично или ръчно теглене на измерени средни стойности и системни
статуси; задаване на параметри и диагностика/управление; исторически запис на статусите
на станцията.
Б) МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ ОБОРУДВАНЕТО
Доставеното оборудване трябва да се пусне в експлоатация в помещение на ИМК-БАН,
както и да се инсталира и конфигурира софтуерът за връзка с него на компютърна система,
предоставена от Възложителя.
В)ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кандидатите трябва да предоставят пълна документация и указания за работата на
оборудването в принтирана форма на български език и на електронен носител (CD/DVD,
флаш памет и др.).
Г) ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Кандидатите трябва да представят гаранционни условия за извършване на работа на
оборудването (мин. 12 месеца)
Извънгаранционен сервиз:
Време за реакция - до 24 часа, вкл.
Време за отстраняване на повреди - до 5 работни дни, вкл.
Кандидатите трябва да предоставят пълна документация и указания за работата на
оборудването.
Д) ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ
Кандидатите трябва да предоставят обучение на специалистите на бенефициента за
работа и поддръжка на оборудването по време на монтаж и 72 часови проби за първоначално
изпитване на оборудването за откриване на радиация при полеви измервания за своя сметка в
затворено помещение и на открито.
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Обособена позиция 2:
А) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Рентгеново флуоресцентен
спектрометър за елементен анализ (XRF) със
следните технически параметри и характеристики:
1) Генератор
‐ Генераторът трябва да има минимална мощност 200 W или по-добра и да
произвежда минимум 50 kV и 4 mA. Генераторът трябва да е снабден със защита
срещу претоварване, флуктуации в напрежението и др.;
2) Рентгенова тръба
‐ Рентгеновата тръба трябва да е снабдена с Pd-анод и Be-прозорец, да има
керамична изолация и да притежава минимална мощност 200 W. Тръбата трябва
да оперира при минимални 50 kV и 4 mA;
3) Детектори
‐ Апаратът трябва да бъде снабден с два типа детектори: газово-пропорционален
брояч (за измерване на леки елементи) и сцинтилационен брояч (за измерване на
тежки елементи;
4) Камера за проби
‐ Камерата за проби трябва да съдържа минимум 12 отделения за проби и да има
възможност за въртене на пробите, позволяваща хомогенност на измерванията.
Камерата трябва да има възможност за използване и по време на измерване;
5) Система с аналитични кристали
‐ Системата трябва да съдържа кристали за измерване на елементи от O до U,
съгласно периодичната таблица на елементите;
6) Zr филтър за анализ на Cd
‐ Апаратът трябва да има вграден филтър за анализ на Cd, тъй като К-линиите на Cd
съвпадат с линиите на Pd анод на рентгеновата тръба. Международните
разпоредби за наличие на Cd го ограничават до 100 ppm в продукт, което прави
точното му изследване още по-наложително;
7) Компютърна конфигурация за управление на спектрометъра
‐ Апаратът трябва да бъде свързан с компютър, оборудван с необходимият хардуер
и софтуер за управление, настройка, анализ и обработка на данни. Компютърът да
е с инсталиран лицензиран Windows 7 или еквивалент;
8) Комплект прободържачи за прахови и твърди проби, уред за пресоване на прахови
проби, упътвания, инструменти за поддръжка и настройка на апарата
9) Софтуер
‐ Софтуер за управление на спектрометъра: софтуерът трябва да бъде лицензирано
копие на ИМК-БАН и да работи под Windows операционна система, Windows 7
или еквивалент;
‐ Софтуер за количествен, качествен и полуколичествен анализ: софтуерът трябва
да бъде лицензирано копие на ИМК-БАН и да работи под Windows операционна
система, Windows 7 или еквивален;
Б) МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ ОБОРУДВАНЕТО
Доставеното оборудване трябва да се пусне в експлоатация в помещение на ИМК-БАН,
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както и да се инсталира и конфигурира софтуерът към него.
В)ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кандидатите трябва да предоставят пълна документация и указания за работата на
оборудването в принтирана форма на български език и на електронен носител (CD/DVD,
флаш памет и др.).
Г) ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Кандидатите трябва да представят следните гаранционни условия за доставеното
оборудване:
• За апарата - минимум 12 месеца
• За рентгеновата тръба - минимум 24 месеца
Извънгаранционен сервиз:
• Време за реакция - до 24 часа, вкл.
• Време за отстраняване на повреди - до 5 работни дни, вкл.
Кандидатите трябва да предоставят пълна документация и указания за работата на
спектрометъра.
Д) ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ
Кандидатите трябва да предоставят обучение на специалистите на Възложителя за
работа и поддръжка на спектрометъра по време на монтаж и 72 часови проби за
първоначално изпитване на оборудването за своя сметка.

Изготвили: (п)
Доц.д-р Надя Петрова
Вихра Андонова
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Глава III. Методика за определяне
на комплексната оценка на офертите
Критерият за оценка на офертата е „икономически най-изгодна оферта“.
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни
указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната
оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки
от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Обособена позиция 1 - Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания
В провежданата в открита процедура за определяне на изпълнител за доставка по
обособена позиция 1 Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания ще
се прилага критерий за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”, при
който, класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка“ - (КО), като сума от индивидуалните оценки по
определените предварително показатели.
Офертите ще се допускат до оценяване при съответствие с: „Техническото описание”;
условията поставени в „Договор за доставка - проект” и при наличие на всички изисквани
документи по процедура.
1. Индивидуалните показатели, максимално възможния брой точки и
относителната тежест на всеки показател в този критерий, са посочени в таблица
1:
Таблица 1. Показатели, точки и относителна тежест
№ по
ред
1.
2.
3.
4.

Показател - П
(наименование)

Относителна Максимално
Символно
тежест
възможен брой обозначение
точки
(точките по
показателя)
П 1 - Предложена цена (ц.)
40 % (0.40)
10
Т ц.
П 2 - Степен на съответствие (с.с.) 30 % (0.30)
10
T с.с
П 3 - Условия на гаранционен и
20 % (0.20)
10
Т г.с.
извънгаранционен сервиз (г.с.)
П 4 - Срок на доставка и монтаж на 10 % (0.10)
10
Т с.
оборудването (с.)

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона №
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2 е посочена относителната тежест на всеки показател, като процент от комплексната оценка
(до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички
показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи
дадена оферта в конкретен показател.
2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки - 10 и относително тегло в
комплексната оценка – 0.40.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 10 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена
цена по следната формула:
Тц = 10 x Cmin/Cn,
където
„10” е максималните точки по показателя; „Cmin” е най-ниската предложена цена;
„Cn”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Тц х 0.40,
където:
„0.40” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – „Съответствие на параметрите” с максимален брой точки - 10 и
относителна тежест в комплексната оценка – 0.30.
Максимален брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри
технически характеристики спрямо посочените в Техническата спецификация.
Точките по показателя Т с.с. за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките
посочени в таблица № 2.
№
1.

2.
3.

Таблица № 2 за показатели за съответствие на параметрите П2
Степен на съответствие
Параметри
Точки
Долен праг на измервателния диапазон, nSv/h
от 20 до 16
1
от 15 до 11
2
10 или по-малко
4
Долен праг на енергийния диапазон, keV
от 50 до 41
1
40 или по-малко
3
Наличие на слънчев панел за захранване на
да
3
прибора

Максимално възможни точки по показател
Степен на съответствие Т с.с.

10 точки

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т с.с. х 0.30,
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където
„0.30” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – „Условия на гаранционен сервиз“, с максимален брой точки - 10 и
относително тегло – 0.20.
Максималният брой точки получава офертата/тите, която/които е с предложени
най-добри условия по отношение на гаранционния и извънгаранционен сервиз. Точките по
показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 3.
Условия на гаранционен и
извънгаранционен сервиз
1
1. Време за реакция

Параметри

Точки

2
До 1 час, вкл.
над 1 до 6 часа, вкл.
над 6 до 24 часа, вкл.

3
3 точки
2 точки
1 точки

2. Време за отстраняване на
повредата

до 3 работни дни, вкл.

3 точки

до 5 работни дни, вкл.

1 точки

3. Извънгаранционен сервиз

24 месеца и над 24 месеца

4 точки

12 месеца

1 точки

Максимално възможни точки по показател
„Условия на гаранционен сервиз” - Т г.с.

10 точки

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 3 = Т г.с. х 0.20,
където:
„0.20” е относителното тегло на показателя.
Показател 4 – „Срок на доставка и монтаж на оборудването”, включва най-краткият
общ срок за доставка и монтаж, инсталиране на софтуера и конфигуриране за работа със
сондата както и 72 часова проба на работа на оборудването. Максималният брой точки е 10
и относително тегло в комплексната оценка – „0.10”.
Максималният брой точки получава офертата, която e с най-кратък общ срок на
изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- краткия
предложен срок по следната формула:
Т г.c. = 10 х Cmin/Cn,
където:
„10” е максималните точки по показателя; „Cmin” е най-краткият предложен срок; „Cn” е
срокът на n-я участник.
Точките по четвъртия показател на n-я участник се получават по следната формула:
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П 4 = Т с. х 0.10,
където
„0.10” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2+ П 3 + П 4
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. В
случай, че има кандидати, получили еднаква комплексна оценка К, на първо място се
класира кандидатът, получил най-висока сума от техническите параметри.
Обособена позиция 2 – Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ
(XRF)
В провежданата в открита процедура за определяне на изпълнител за доставка по
обособена позиция 2 Рентгеново флуоресцентен спектрометър, ще се прилага критерий за
оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”, при който, класирането на
допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта
„Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените
предварително показатели.
Офертите ще се допускат до оценяване при съответствие с: „Техническото описание”;
условията, поставени в „Договор за доставка – проект” и при наличие на всички изисквани
документи по процедура.
1. Индивидуалните показатели, максимално възможният брой точки и
относителната тежест на всеки показател в този критерий, са посочени в
таблица 1:
Таблица 1. Показатели, точки и относителна тежест
№ по
ред

Показател - П
(наименование)

Относителна
тежест

Максимално
възможен
брой точки

1
1.
2.

2
П 1 - Предложена цена (ц.)
П 2 - Условия на гаранционен
и извънгаранционен сервиз
(г.с.)
П 3 - Срок на доставка и
монтаж на оборудването (с.)

3
60% (0.60)
20% (0.20)

4
10
10

Символно
обозначение
(точките по
показателя)
5
Т ц.
Т г.с.

20% (0.20)

10

Т с.

3.

В колона № 2 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона №
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3 е посочена относителната тежест на всеки показател, като процент от комплексната оценка
(до 100%); в колона № 4 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички
показатели); в колона № 5 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи
дадена оферта в конкретен показател.
2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки - 10 и относително тегло в
комплексната оценка – 0.60.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 10 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена
цена по следната формула:
Тц = 10 x Cmin/Cn,
където
„10” е максималните точки по показателя; „Cmin” е най-ниската предложена цена;
„Cn” е цената на n-я участник.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Тц х 0.60,
където:
„0.60” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – „Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки - 10 и
относително тегло – 0.20.
Максималният брой точки получава офертата/тите, която/които е с предложени
най-добри условия по отношение на гаранционния и извънгаранционен сервиз. Точките по
показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2.
Условия на гаранционен и
извънгаранционен сервиз
1
1. Време за реакция

2. Време за отстраняване на
повредата
3. Извънгаранционен сервиз

Параметри

Точки

2
До 1 час, вкл.
над 1 до 6 часа, вкл.
над 6 до 24 часа, вкл.

3
3 точки
2 точки
1 точки

до 3 работни дни, вкл.

3 точки

до 5 работни дни, вкл.

1 точки

24 месеца и над 24 месеца

4 точки

12 месеца

1 точки

Максимално възможни точки по показател
„Условия на гаранционен сервиз” - Т г.с.

10 точки

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
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П 2 = Т г.с. х 0.20,
където
„0.20” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – „Срок на доставка и монтаж на оборудването”, включва най-краткият
общ срок за доставка и монтаж, инсталиране на софтуера и конфигуриране за работа със
спектрометъра, както и 72 часова проба на работа на оборудването. Максималният брой
точки е 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0.20.
Максималният брой точки получава офертата, която e с най-кратък общ срок на
изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- краткия
предложен срок по следната формула:
Тc. = 10 х Cmin/Cn,

където :
„10” е максималните точки по показателя; „Cmin” е най-краткият предложен срок;
„Cn” е срокът на n-я участник.
Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 3 = Тс. х 0.20,
където: „0.20” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2+ П 3
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. В
случай, че има кандидати, получили еднаква комплексна оценка К, на първо място се
класира кандидатът, получил най-висока сума от техническите параметри.

Изготвили:

(п)
Доц.д-р Надя Петрова
Вихра Андонова
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Глава ІV. 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.
Ако в срока, определен за получаване на офертите няма представени оферти по
процедурата или е постъпила само една оферта, Възложителят има право да удължи срока
или да прекрати процедурата с мотивирано решение. Възложителят удължава срока и
когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е
недостатъчен, поради необходимост от допълнително време на участниците за разглеждане
на място на допълнителни документи и/или оглед на мястото на изпълнение.
За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия.
Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите. Срокът за
приключване на работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да
бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на
валидност на офертите определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако
участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, един от които
задължително е юрист, а най-малко половината от останалите са лица, притежаващи
компетентност, свързана с предмета на поръчката.
Възложителят, ако не разполага със служители, отговарящи на изискванията за
професионална компетентност, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8
или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените
оферти.
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава
заповед за определяне на нов член.
Членовете на комисията (и консултантите, ако има такива) след получаване на
списъка с участниците, както и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде
установена промяна в декларираните обстоятелства, подписват и представят на
Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;
б) не са „свързани лица“ по смисъла на параграф 1, т. 23а от ДР на ЗОП с участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните
управителни или контролни органи;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
г) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите
спецификации и в методиката за оценка;
д) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със
своята работа в комисията.
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Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия и
критерии. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено
излага мотивите си.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и
регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица
при спазване на установения режим за достъп в сградата на ИМК-БАН.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата
самоличност и представяне на съответните пълномощни.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието
на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове
подписват Плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише Плик № 3 на останалите участници.
В присъствието на лицата, имащи право да присъстват, комисията отваря Плик № 2
и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него.
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише
документите в Плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1,
оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След извършване на посочените действия, приключва публичната част от заседанието
на комисията.
Комисията разглежда документите и информацията в Плик № 1 за съответствие с
критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол.
Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор
и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в
горепосочения протокол и изпраща същия на всички участници в деня на публикуването му
в Профил на купувача.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок от пет работни
дни от получаване на протокола. Когато е установена липса на документи и/или
несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.
След изтичане на срока от пет работни дни, комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в
Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
Комисията при необходимост може по всяко време да:
1. проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от
други органи и лица;
2. изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2
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и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и
ценовото предложение на участниците.
Комисията с мотивирана обосновка отстранява от участие в поръчката всеки участник:
а) който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.
56 от ЗОП;
б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;
в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от
ЗОП;
д) който е представил оферта, която не е подписана от представляващия
дружеството или лице/а/, упълномощен/и от него с пълномощно приложено в
офертата;
е) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя
критерии за подбор.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия и
критерии за оценка.
Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията
на Възложителя, не се отваря.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на образуване. Комисията определя
разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три
работни дни от получаване на искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:
- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.
При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от
процедурата.
Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на
ценовите оферти на интернет страницата на ИМК-БАН – „Профил на купувача“ не по-късно
от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. При критерий
икономически най-изгодна оферта съобщението съдържа и резултати от оценяването на
офертите по техническите показатели за оценка. При отварянето на ценовите оферти
комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите
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участници да подпише ценовите оферти. Преди отварянето на ценовите оферти при критерий
икономически най-изгодна оферта комисията съобщава на присъстващите лица резултатите
от оценяването на офертите по техническите показатели за оценка.
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.
Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително
обявените условия.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия.
След разглеждането, оценката и класирането на офертите, комисията предоставя
протокола и цялата документация по поръчката на Възложителя, в който му предлага
класиране на участниците и обявяването на Изпълнител.
Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител
заедно с протокола от работата на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в
същия ден изпраща решението на участниците.
В документите, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията,
за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП,
както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се
посочва правното основание за заличаването.
Б) Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за Изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване
работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в
процедурата участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението
на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на
купувача решението за избор на изпълнител заедно с протокола от работата на комисията
при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато:
- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията
по чл. 47 - 53а от ЗОП;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай в
решението за прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена.
Възложителят не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или
по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща поръчка в рамките на
същата година.
- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;
- са установят нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
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бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:
- е подадена само една оферта за участие;
- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП,
или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;
- участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор, или
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП , или
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл.
47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението.
В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и
същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача и
изпраща копие от решението до изпълнителния директор на АОП.
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Глава V. Сключване на договор за възлагане на изпълнението,
договор за подизпълнение
Възложителят сключва писмен договор за изпълнение с участника, класиран на
първо място .
Договорът за обществена поръчка, който се сключва, трябва задължително да
съответства на приложения в документацията проект на договор. Същият се публикува в
профила на купувача в срок до 30 дни от сключването му заедно с приложенията към него.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от
ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда
включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или
предоставянето им безплатно на Възложителя.
Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не
предвижда включването на някое от посочените обстоятелства в публичен безплатен
регистър или предоставянето им служебно и безплатно на Възложителя, при подписване на
договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да
представи:
1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен
орган, или
2. извлечение от съдебен регистър, или
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона
на държавата, в която е установен.
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се извършва с допълнително
споразумение към него и се допуска по изключение:
1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга,
когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на
договора, или
в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за
доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в
интерес на Възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и
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заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации,
като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в
сравнение със заменяните стоки, или
г) намаляване общата стойност на договора в интерес на Възложителя поради
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на
дейности, или
2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за
обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му
на изпълнение е над 12 месеца, или
3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера,
произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или
продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от шест месеца преди изтичане на срока на договора Възложителят е
открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с
избор на изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от шест
месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за
Възложителя;
Договорът за възлагане се сключва с участника, определен за изпълнител не по-рано
от изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител.
В случай че има обжалване, Възложителят сключва договора в едномесечен срок
след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с
което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на
14-дневния срок по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.
Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на
непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случай
Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването
на договора в съответствие с уговореното в него.
Възложителят и Изпълнителят могат да прекратят договора за обществена поръчка
при условия и по ред, определени с договора.
При преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на
държавата, в която е установен, Възложителят сключва договор за продължаване на договора
за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за
обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2
и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се
правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването
дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия
изпълнител – правоприемник.
При преобразуване на Изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на
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горепосочените условия, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като
Изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи обезщетение по общия исков ред.
Договор за подизпълнение. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с
подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не
освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена
поръчка. Изпълнителите нямат право да:
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по
чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета
на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47,
ал. 1 или ал.5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя,
включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата
подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или
допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена
забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП, както и при
нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези
случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и
изискванията на чл. 45, ал. 1 – 5 от ЗОП.
Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка,
за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя
и на подизпълнителя.
При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е
извършена от подизпълнителя.
Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка,
за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от Изпълнителя
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б,
ал. 1 от ЗОП.
Ако Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за
подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя,
Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, без да
получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи,
приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП.
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Глава VІ. Общи изисквания и етични клаузи
А) Общи изисквания
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и документацията за участие в
процедурата.
В случай че участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
При противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната
последователност:
1. Решение за откриване на обществена поръчка
2. Обявление за обществената поръчка
3. Технически спецификации
4. Указания за участие и подготовка на офертата
5. Методика
6. Образци
7. Проект на договор
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Б) Етични клаузи
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, може
да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт
на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в
процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ако по време на изпълнение на
договора възникне такава ситуация, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми
Възложителя.
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално,
безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той
трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка,
направени без предварителното одобрение на Възложителя.
Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност, без предварителното
писмено съгласие на последния.
Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези,
описани в самия договор.
Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било
дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.
Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна
за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи,
изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.
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Част II.
Глава VII. Образци на документи за участие в процедурата
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