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I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 
  
 
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на оборудване и обзавеждане по 
проект: “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово” в две обособени позиции, 
както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване за Професионална 
гимназия по селско стопанство„Свети Георги Победоносец” и Обособена позиция № 2 
„Доставка на обзавеждане за Професионална гимназия по селско стопанство „Свети 
Георги Победоносец”.  
Предметът на обществената поръчка е доставка на оборудване и доставка на 
обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети 
Георги Победоносец” – гр. Суворово” , по техническа спецификация на възложителя, 
съгласно настоящата документация. 
 
2. Обект на обществената поръчка: доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП). 
 
3. Вид на обществената поръчка: по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП. 
 
4. Техническa спецификация: 
4.1. Техническа спецификация  на оборудване за Професионална гимназия по 
селско стопанство  „Свети Георги Победоносец” по Обособена позиция № 1 
 
 
№ Наименование 

на оборудване 
Характеристики Мярка Количество 

1 Интерактивна 
дъска 

Минимални изисквания: 
Размер на екрана: 77 инча 
Метод на въвеждане : Система ИР датчик  
изображения 
Интерфейс връзка с компютъра: USB 2.0 
Скорост на обновяване: Приблизително 100 
точ./сек 
Точност: Приблизително ±1,5 мм 
Материал: дървена (основа), обработена 
смола (повърхност) 
Захранване: AAA 
Система на връзка: Инфрачервен 
 

бр. 15 

2 Мултимедиен 
проектор 

Минимални изисквания: 
Разделителна способност : 800:600 
Формат на изображение: 4:3, 16:9, 16:10 
Контраст: 1000:1 
Яркост: 2500 lumens 
Лампа: 180 W 
Живот на лампата: 3500 h 

бр. 15 
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Входове/изходи: Analogue RGB, S-Video, 
Composite Video, HDMI 
 

3 Таванна 
стойка за 
видеопроектор 

Минимални изисквания: 
- тип поставка – регулируема 
- монтаж на таван 
- хоризонтален наклон (градуси) – 360 
- вертикален наклон (градуси) - +/- 15 
- максимално тегло (кг) – 10 
- регулируема височина – 130-1060 мм  

бр. 15 

4 Мобилен 
прожекционен 
екран 

Минимални изисквания: 
Вид екран - Преносим трипод 
Монтаж- Свободно стоящ 
Вид прожекция - Предна 
Формат на екрана - Квадратен 1:1 
Картина вхш 180,0 х 180,0 (1:1) см 
Коефициент на отражение1.1 
Платно - PVC 
Въртене на екрана на 360 градуса 
Стабилна стойка с 3 крачета  
Тегло: min 7,500 кг. 

бр. 15 

5 Лаптоп Минимални изисквания: 
Процесор : двуядрен 
RAM памет: 4 GB 
Твърд диск: 1000 GB SATA 
Дисплей: мин. 15.6“ 
Оптично устройство: DVD RW 
Мрежа10/100/1000 Mbps 
WirelessWi-Fi 802.11 a/b/g/n 
Bluetooth 
Портове: аудиоизход,  HDMI, RJ-45, USB 
2.0, USB 3.0 
Клавиатура: БДС кирилизация на 
клавиатурата 
Батерия: min 4 клетки 
Максимално тегло: 3,0 кг. 
Операционна система: Windows 7/8/8.1/10 
Включени аксесоари: безжична мишка и 
чанта 

бр. 15 

 

4.2. Техническа спецификация  на обзавеждане за Професионална гимназия по 
селско стопанство  „Свети Георги Победоносец” по Обособена позиция № 2 
 

№ Наименование 
на обзавеждане 

Характеристики Мярка Количество 

1 Ученическа маса Двуместнамаса с прав плод от ЛПДЧ и 
подплотнаполица 

бр. 60 
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Размери: 
Дължина–min. 120 см.  
Ширина - min. 50 см. 
Височина -min. 76см. 
 

2 Ученически стол  Седалка и облегалка от слоеста дървесина 
Двойна укрепена метална конструкция 
Височинана седалката min. 47см. 

бр. 120 

3 Преподавателска 
маса 

Материал: ЛПДЧ 
Правоъгълен плот съсзаоблениръбове, с 
едно шкафче и едно чекмедже (в ляво) 
Размери: 
Дължина – min.160 см. 
Ширина – min.70см. 
Височина -  min.74см, 

бр. 4 

4 Преподавателски 
стол 

Материал: ПВЦ, метал,текстил 
Цвят – черен 
Размери: 
Цялостна височина – min.77 см 
Ширина - min.53 см 
Височина на седалка- min.  45 см 
 

бр. 4 

5 Шкаф с цели 
врати  

Затворен шкаф с две плътни врати 
Материал: ЛПДЧ 18 мм., гръб ламиниран 
фазер 
Рафт:min.3  
Размери: 
Дължина:min. 80 см. 
Ширина: min.35 см. 
Височина: min.154 см. 

 

бр. 19 

6 Шкаф открит с 
рафтове  

Материал: ЛПДЧ, гръб от ламиниран фазер 
Рафт: 1 
Размери:  
Дължина: мин. 80 см. 
Ширина: мин. 33см. 
Височина : мин. 79 см. 

 

бр. 19 

7 Висок шкаф с 
рафтове 

Материал: ЛПДЧ и МДФ 
Рафт – min. 5 
Размери: 
Ширина: min 40 см.  
Дължина: min 35см. 
Височина: min 200см. 
 

бр. 3 

8 Контейнер Материал: ПДЧ, ABS пластмаса 
Три чекмеджета с ролкови водачи 
Четири броя колела за придвижване 

бр. 19 
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Размери: 
Ширина: min.40 см. 
Дължина:min. 50см. 
Височина:min.50см. 

 

Важно! 
1. Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на 

стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалентни“. В случай, че в 
техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е 
обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство, което би довело до 
облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то 
това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в 
Техническото си предложение техника с еквивалентни технически 
характеристики. 

2. Участникът е длъжен да предостави гаранция за всяка една от 
доставените стоки. Трябва да осъществява гаранционна поддръжка за минимум 
срока на гаранцията, като през гаранционния срок ще поема всички разходи – 
транспорт, труд, подмяна на дефектирали части и др. на всички модули, 
устройства и аксесоари в предложените конфигурации на изделията, включени в 
техническата спецификация. 
 
5. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка 
5.1 Общи изисквания. 
Доставката включва закупуване, монтаж, гаранционен срок и гаранционна поддръжка, 
както и инструктаж на служителите за работа с монтираното оборудване по Обособена 
позиция № 1 и закупуване, монтаж, гаранционен срок и гаранционна поддръжка на 
предвиденото обзавеждане по Обособена позиция № 2, описано в техническата 
спецификация. 
Доставеното оборудване и обзавеждане трябва да е ново и неупотребявано. Стоките 
следва да се доставят в опаковки, предпазващи от повреди и неблагоприятни външни 
въздействия. Доставката се извършва от изпълнителя за негова сметка и се 
удостоверява сдвустранно подписан приемо-предавателен протокол. 
 
6. Място за изпълнение на поръчката 
Място за изпълнение на поръчката – сградата на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Свети Георги Победоносец”  - гр. Суворово. 
 
7. Срок за изпълнение на поръчката: 
7.1. Срокът за доставка е не повече от 21 (двадесет и един) дни, считано от датата 
на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 
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8. Стойност на поръчката, цена и начин на плащане 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 69 679,41 (шейсет и девет хиляди 
шестстотин седемдесет и девет лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС, 
определена съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП. 
8.1. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1  „Доставка на оборудване за 
Професионална гимназия по селско стопанство„Свети Георги Победоносец” е 51 824,85 
( петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и четири лева и осемдесет и пет 
стотинки) без ДДС, разпределена както следва: 
 
№ 
по 
ред 

Наименование на оборудване Единица 
мярка 

Количество Прогнозна 
единична цена 
(лева) без ДДС 

1. Интерактивна дъска бр. 15 1 800,00 
2. Мултимедиен проектор бр. 15 613,00 
3. Таванна стойка за 

видеопроектор 
бр. 15 112,99 

4. Прожекционен екран бр. 15 250,00 
5. Лаптоп бр. 15 679,00 

 
 
8.2. Прогнозна стойност за Обособена позиция № 2 „Доставка на обзавеждане за 
Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” в размер 
на 17 854,56 (седемнадест хиляди осемстотин петдесет и четири лева и петдесет и шест 
стотинки) без ДДС, разпределена както следва: 
 
№ 
по 
ред 

Наименование на 
обзавеждане 

Единица 
мярка 

Количество Прогнозна 
единична цена 
(лева) без ДДС 

1. Маса ученическа двуместна бр. 60 86,61 
2. Стол за ученици бр. 120 34,32 
3. Преподавателска маса бр. 4 206,79 
5. Преподавателски стол бр. 4 33,60 
6. Шкаф с цели врати 

7800/350/797 
бр. 19 170,00 

7. Шкаф открит с рафтове 
800/33/795 

бр. 19 65,00 

8. Висок шкаф с рафтове бр. 3 284,00 
9. Контейнер  бр. 19 119,00 

 
   Цената по договора се определя като сума в български лева без и с ДДС.Цената по 
договора е крайна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, доставката до 
мястото на изпълнение, както и всички други данъци (освенДДС за регистрирани по 
ЗДДС лица), такси и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и 
други подобни. Заплащането се осъществява в български левове по банков път в 30-
дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на 
фактура от изпълнителя. 
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9. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертата трябва да 
обхваща период, не по-кратък от 30 (тридесет) дни от крайния срок за получаване на 
оферти. Възложителят си запазва правото да изиска от участниците да удължат срока 
на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 
поръчка. 
 
10. Критерии за подбор: 
10.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 
Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност към участника. 
10.2. Икономическо и финансово състояние. 
Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово съст ояние 
на участника. 
10.3. Технически и професионални способности: 
Възложителят не поставя изискване към техническите и професионални 
способности на участника. 
 
11. Критерий за възлагане на поръчката: Оценката на допуснатите оферти ще се 
извърши по критерий за възлагане: „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2 т. 1 от 
ЗОП.  Стойностите на доставките с включени всички разходи за изпълнението не могат 
да надвишават прогнозните такива за съответните обособени позиции, посочени в т.8. 
Стойност на поръчката, цена и начин на плащане. 
Офертата, в която е посочена най-ниска обща цена за изпълнението на поръчката,се 
класира на първо място. Комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител междукласираните на първо място оферти, когато една и съща цена се 
предлага в две или повече оферти. 
 
12.Основания за отстраняване от участие:  
12.1. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия от Възложителя.  
12.2. В случай, че не е представен някой от изискуемите документи по настоящите 
условия или е представен, но не във вида изискан от възложителя.  
12.3. В случай, че за участника са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 1-5 и 7 от 
Закона за обществените поръчки.  
12.4. Представената оферта не отговаря на някое от изискванията на Възложителя  към 
участниците в обществената поръчка и указания за подготовка на офертите от 
настоящите условия. 
12.5. Стойностите на доставките с включени всички разходи за изпълнението 
надвишават прогнозните стойности за съответните обособени позиции или някоя от 
прогнозните единични цени, посочени в т.8. 
 

ІI. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЧРЕЗ ОБЯВА. ИЗИСКВАНИЯКЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 
 
1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят 
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наизискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените 
изискванияот Възложителя в настоящата документация и обявата за обществената 
поръчка. 
2. Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое 
отследните обстоятелства: 
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, 
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление,аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисълана чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила; 
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
2.5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 

 Изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.7 се отнасят за лицата, които 
представляватучастника, членовете на управителни и надзорни органи и за 
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането 
на решения от тези органи, аименно: 

 при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 
отТърговския закон; 

 при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по 
чл.105 от Търговския закон; 

 при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 
отТърговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – 
лицата по чл.147, ал. 1 от Търговския закон; 

 при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал.1 от Търговския закон; 

 при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 
244,ал. 1 от Търговския закон; 

 при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
 при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и 

представляваклона или има аналогични права съгласно законодателството 
на държавата, в коятоклонът е регистриран; 

 в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; 
 в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, 

коитопредставляват, управляват и контролират участника съгласно 
законодателството надържавата, в която са установени. 
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3. В обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено юридически лица 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тяхлица и 
техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона 
заикономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикциис преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителнисобственици. 
4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.Участник, за 
когото са налице основания по т. 2 и т. 3, има право да представи доказателства, в 
съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание заотстраняване. 
5. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 
лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо 
лице, включено в обединението. 
6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изисквания на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите. 
7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице 
(търговскодружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни 
физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да 
отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени. 
8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществена 
поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
9. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само 
в едно обединение. 
10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
обществена поръчка. 
11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да 
уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.  
54, ал. 1, т. 1-5 и т.7, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
12. Участниците в обединението следва да представят документ, от който да е видно 
правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Документът следва да съдържа изрични клаузи, че: 
 всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно по закон, за 

изпълнението на настоящата обществена поръчка; 
 член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указанияза и от 

името на всеки член на обединението; 
 информация кой (кои) член (членове) на обединението ще бъде пряко ангажиран 

с изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка; 
 всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно 

закачественото изпълнение на обществената поръчка до изтичането на договора 
за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който 
е създадено обединението. 
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Когато участникът е обединение, но не представи документ за създаването на 
обединението, или в представения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 
посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на 
офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 
 
13. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението наобществената 
поръчка, участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела отпоръчката, 
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случайте трябва 
да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
 
 
ІІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

1. Всеки участник представя само една оферта. Офертата се подава за една 
или за всички обособени позиции, като не се приемат варианти. 
Документите, които са еднакви за всички обособени позиции се прилагат в един 
екземпляр. 

2. Участниците трябва да проучат всички указания,  условия за участие, 
специификации, дадени в обявата за обществена поръчка, настоящите условия и 
приложените образци. 

3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на 
документацията за участие се носи единствено от участниците. 

4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

5. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на 
друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма. 

6.  Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане 
на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с 
нарушена цялост. 
 
 
ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 
1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка 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; 
• по email; 
•  по факс; 
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ 

иелектронния подпис; 
•  чрез комбинация от тези средства; 

3. Протокола на Възложителя се изпраща на участниците и публикува в профила на 
купувача в един и същи ден.  

4.  При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока 
заполучаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен 
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ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на 
обществената поръчка. 

 
 
V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ. 
Пълен достъп до обявата за провеждане на настоящата обществена поръчка и условията 
към нея, ведно с образците на документи са публикувани на Профилана купувача на 
Възложителя. 
 
 
VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от 
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 
възложителя. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на 
офертатаот Възложителя. 

1. Офертите се получават в срок до 17:00 часа на 17. 03.2017 г., включително. 
2. Офертите трябва да бъдат адресирани до: Община Суворово , гр. Суворово, ПК 

9170, пл. „Независимост” № 1, стая 304. 
3. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 
 адрес на Възложителя: Община Суворово , гр. Суворово, ПК 9170, пл. 

„Независимост” № 1, стая 304; 
 наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и/или 

електроненадрес на участника; 
4. наименование на поръчката със следното означение: „За участие в обществена 

поръчка чрез събиране на оферти по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „ Доставка на 
оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция и оборудване на професионална 
гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово”с две 
обособени позиции, по обособена позиция № ... „…“. 

5. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 
да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата 
трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната 
оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна 
към вх. №……...........…”. 

6.  При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във 
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

7. Всички оферти се представят на български език. Когато е представен документ 
на чужд език, той се придружава от превод на български език. 

8. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 
представят в оригинал и/или в официален превод се представят в оригинал или в 
„заверено копие”, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и 
свежпечат на копията. 
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9. Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да 
се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, 
които подлежат на оценка. 

10. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и 
условията, описани в тях са задължителни за участниците. 

11. В случай че се наложи удължаване на срока за подаване на оферти новите ден и 
час ще бъдат обявени чрез Информация за удължаване на първоначалния срок за 
подаване на оферти в АОП и съобщение за това ще бъде публикувано в профила на 
купувача. 
 
 
VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
1. Техническо предложение, съдържащо: 
1.1 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 
1.2. Предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по Образец № 1 за ОП №1 и 
Образец № 1.1 за ОП №2, в оригинал. 
1.3. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договор – изготвена 
по Образец № 2 за ОП № 1 и Образец № 2.1. за ОП № 2, в оригинал; 
1.4. Декларация за срок на валидност на офертата – изготвена по Образец № 3 за ОП № 
1 и Образец 3.1. за ОП № 2, воригинал; 
1.5. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения – изготвено по Образец 
№ 4, в оригинал, ведно с приложенията към него (когато е приложимо); 
1.6. Декларация за конфиденциалност, изготвена по Образец № 5 – оригинал,относно 
това коя част от офертата има конфиденциален характер и участникът изискваот 
възложителя да не я разкрива (когато е приложимо). 
2. Ценово предложение – изготвено по Образец № 6 за ОП №1 и  Образец № 6.1 за ОП 
№ 2,  в оригинал. 
3. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 
изготвена по Образец № 7, в оригинал. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от всички лица, които представляват участника. 
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 
официален превод. 
4. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – 
изготвена по Образец № 8, воригинал. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП сеподписва от лицата, които представляват участника. Когато 
участникът се представляваот повече от едно лице, декларацията се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато деклараторът е 
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод. 
5. При участници обединения - когато е приложимо: 

 документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП 
и раздел II, т. 12 от настоящата документация – в оригинал или нотариално 
заверено копие; 

 Когато в документа не е посочено лицето, което има право да представлява 
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, 
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в който се посочва представляващия, в оригинал или нотариално заверено 
копие. 

6.Декларация за липса на свързаност с друг участник – изготвена по Образец№ 9, в 
оригинал;  
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици – изготвена по Образец № 10, в оригинал. В зависимост от 
правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от 
лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

8.  Декларация за обстоятелствата по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките 
срещу изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП -  изготвена по Образец № 
12, в оригинал.  

 
VІII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТАПОРЪЧКА. 
 
1. Разглеждане на офертите: 
    Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се 
състои от нечетен брой членове. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 
присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени 
представители. Отварянето на офертите ще се извърши в 10:30 часа на 20.03.2017 г.,в 
сградатана Община Суворово, гр. Суворово, пл. „Независимост” № 1, зала № 1, ет. 1. 
     Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен 
от комисията. Списъкът доказва тяхното присъствие на заседанието по отварянето на 
офертите. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката и класирането 
научастниците. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и заедно с 
цялатадокументация, се предава на Възложителя за утвърждаване. Протоколът на 
комисията се утвърждава от Възложителя, след което в един исъщи ден се изпраща на 
участниците и се публикува в Профила на купувача. 
 
2. Определяне на изпълнител по обществената поръчка.  
2.1. Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка класирания на 
първо място участник и сключва договор с него. 
2.2. В договора се включват задължително всички предложения от офертата на 
участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.  Договорът за обществена 
поръчка не може да бъде изменян, освен при условиятачл. 116 от ЗОП. 
2.3. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 
офертата на определения изпълнител.  
2.4. При сключване на договор, определения изпълнител представя:  
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;  
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 
или участника, освен когато обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен 
регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган 
на възложителя по служебен път.  
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Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при 
условията посочени по-горе с участника, класиран на второ място, когато участникът, 
който е имал право да сключи договора:  

1. откаже да сключи договор; 
2. не представи някой от документите по настоящата точка;  
3. не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и т. 7 от ЗОП.  
Договорът за възлагане на обществена поръчка не може да бъде изменян, освен в случаите 

изрично посочени в чл. 116, ал. 1 от ЗОП. 

За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще сеприлагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане 
и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на поръчката. 
 
Приложения, неразделна част от настоящата документация: 
 
Образец № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1; 
Образец № 1.1 – Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2; 
Образец № 2 – Декларация за приемане условията в проекта на договор за ОП № 1; 
Образец № 2.1 – Декларация за приемане условията в проекта на договор за ОП № 2; 
Образец № 3 – Декларация за срок на валидност на офертата за ОП № 1; 
Образец № 3.1 – Декларация за срок на валидност на офертата за ОП № 2; 
Образец № 4 – Декларация за поетите от подизпълнителя задължения; 
Образец № 5  - Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 
Образец № 6 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1; 
Образец № 6.1 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2; 
Образец № 7 – Декларация за остоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП; 
Образец № 8 – Декларация за остоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП; 
Образец № 9 – Декларация за липса на свързаност с друг участник; 
Образец № 10  – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка 
с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици; 
Образец № 11 –Проект на договор за ОП № 1; 
Образец № 11.1 – Проект на договор за ОП № 2; 
 Образец № 12 – Декларация за обстоятелствата по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 
 
 


