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Ч АС Т I

ПЪЛ НО ОПИСАНИЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА

1. Възложител.
В качеството си на представляващ публичноправна организация по смисъла на чл. 5, ал. I, т. 

14 от ЗОП, Възложител на обществената поръчка е ДИРЕКТОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Видин, с адрес - град Видин, п.к. 3700, Южна 
промишлена зона, тел.: 094/600 797 -  МАРИЕТА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА, E-mail:
pgaz-vidin@pgaz.org. интернет адрес: www.pgaz.org,

2. П равно основание за възлагане на поръчката.

2.1. На основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП настоящата обществена 
поръчка се възлага чрез събиране па оферти с обява по реда на чл. 187-195 от ЗОП и съгласно чл. 
96-97 от ППЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация за участие по провеждането на 
процедурата условия се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки.

2.2. Способ за събиране на оферти за участие в поръчката.

Обявата за събиране на оферти и документацията за обществената поръчка се публикува в 
Профила на купувача на интернет страницата на ПГАЗ: 
http://pgaz.org/bg/profil na kupuvacha.342.html като съобщение за обявата се публикува на Портала за 
обществените поръчки в Агенцията за обществени поръчки до всички заинтересовани лица.

3. Обект и предмет на поръчката.

3.1. Обект на поръчка та - доставка.

3.2. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Д оставка на оборудване за л а б о р а т о р и я  по 
е л е к тр и ч е с к и  и е л ек тр о н н и  и зм е р в а н и я ” по Н ационална програма „О сигуряване на 
съвременна образователна среда“ модул „М одернизиране на системата на професионалното 
образование” във връзка с изпълнението на Проект „КА ЧЕСТВ ЕН О  О БУ ЧЕН И Е ПО 
ЕЛ ЕК ТРО ТЕХ Н И К А , ЕЛ ЕК Т РО Н И К А  И  ЕЛ ЕК Т РО ЕН ЕРГЕТИ К А  ”.

Видовете, количеството и техническите характеристики па оборудването са подробно 
описани в Техническата спецификация на Възложителя.

4. И зточник на финансиране.

Средствата за изпълнение на задълженията на възложителя по обществената поръчка се 
осигуряват чрез финансиране от министерство на образованието и науката по Н ационална програма 
„О сигуряване на съвременна образователна среда“ модул „М одернизиране на системата на 
професионалното образование” и съфинансиране.

5. Срок и място на изпълнение на поръчката.

5.1. Срокът на доставката е съгласно приетото предложение на кандидата, избран за изпълнител 
на обществената поръчка, но не по-кратък от 5 (пет) работни дни. Срокът започва да тече от датата на 
подписване на договора, но не по-късно от 30.09.2017 г.

5.2. Място за изпълнение на поръчката - Доставката се извършва в сградата на възложителя - 
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Видин, Южна промишлена зона.
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6. Прогнозна стойност на поръчката.

Определеният бюджет по Проект „ К А Ч Е С Т В Е Н О  О Б У Ч Е Н И Е  П О
Е Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А , Е Л Е К Т Р О Н И К А  И  Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г Е Т И К А ” по Национална 
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Модернизиране на системата на 
професионалното образование” за П Г „проф. д-р Асен Златаров“ е 35 834 лв  (тридесет и пет 
хиляди осемстотин тридесет и четири лева) без ДДС или 43 000 лева (четиридесет и три хиляди 
лева) с ДДС.

Предложените цени от участниците не трябва да надвишават прогнозните стойности.

7. Критерии за оценяване на офертите.

Класирането на офертите ще се извърши въз основа па икономически най-изгодната оферта, 
определена на основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” .

8. Г аранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер па 3% от стойността на договора за 
изпълнение па поръчката. Гаранцията се представя под една от формите, посочени в чл.111, ал.5 от 
ЗОП, по избор на изпълнителя:

8.1. П арична сума внесена по сметка по набирателната сметка на МОН: IBAN:
BG85BNBG96613300149101, В1С: BNBGBGSD; БАНКА БНБ,

Възложителят освобождава гаранцията по този раздел, без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка, или

8.2. Под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, 
със срок на валидност, от датата на сключване на договора до изтичане на срока му, удължен с I /един 
месец/. В банковата гаранция следва да се съдържа задължение на банката-гарант да извърши 
плащане при писмено едностранно волеизявление на Възложителя, деклариращо, че услугите 
предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на договора. Банковите разходи по 
откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя. Банковата 
гаранция следва да посочва срокът на валидност на последната, видът на гаранцията (за 
изпълнение) и процедурата, за която се отнася. Гаранцията за изпълнение се задължа в случаите 
предвидени в договора. Гаранцията се освобождава, без Възложителя да дължи лихви за времето 
през което гаранцията е престояла у  него. Или

8.3. Застраховка, сключена преди подписване на договора, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на Изпълнителя за срока на договора. Застраховагелят може да се 
задължи да покрие, в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума. 
отговорността за неизпъление на договорното задължение на застрахования /изпълнителя/ по 
договора за обществена поръчка.

Платежното нареждане, банковата гаранция или договора за застраховка се представя 
в оригинал.

9. Срок на валидност на офертите.

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок 
за получаване па офертите. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 
обвързани с условията на представените от тях оферти.
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10. Гаранционна поддръжка

Минималната гаранционна поддръжка е 24 (двадесет и четири) месеца.

11. Дата, час и място на отваряне на офертите.
На 4.09.2017 г. в 13.00 часа в сградата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 

- гр. Видин, Южна промишлена зона.

12. Разходи но участие в процедурата.

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в поръчката. Спрямо 
възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени 
от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото 
провеждане на поръчката.



Ч АС Т I I

ТЕХНИЧЕСКА СП ЕЦ И Ф ИКАЦ ИЯ

У ч е б н а т а  л а б о р а т о р и я  з а  и з у ч а в а н е  н а  п р и н ц и п и т е  н а  е л е к т р о н н и  и 
е л е к т р и ч е с к и  и з м е р в а н и я  н а  е л е к т р и ч е с к и  и н е е л е к т р и ч е с к и  в е л и ч и н и  

С ерия от модули, оборудване, стендове и специални измервателни уреди, които позволяват 
да се извърш ват лабораторни и практически опити за  генериране на енергия, сглобяване на 
въртящ и се електрически маш ини, както за  постоянен, така и за  променлив ток, изучаване и 
демонстриране на м агнитно поле, измерване на електрически величини и скорост, 
симулатори на греш ки в електродвигатели в “интелигентна” мреж а от ново поколение. 
Л абораторна система за  симулиране и опити с електрически маш ини, вклю чва модулната 
система:
-Захранващ  модул
□ И зм ервателен м одул
□ М одул товари и реостат
□ Закрепващ а скоба
□ Заклю чващ о и завъртащ о устройство
□ М одул синхронизация и свързване на генератор
□ М одул превклю чвател на полю сите
И зм ервателни уреди за  специални измервания- осветеност, земно и изолационно 
съпротивление, ток; Честотни инвертори за  демонстрация на въртене на електродвигатели

№ Н аим енование Технически характеристики Количество
Бр.

1. МОДУЛ ЗАХРАНВАНЕ

И зходи за  променлив ток:
Трифазен: 24 V/14 A, 42V /10A  
Еднофазен: 0 -  48 V/5 A, 0 -  10 V /12A  
И зходи за  постоянен ток:
32 V /14 A, 42 V /10 A,
0 -  40 V/5 A, 0 -  8 V /12 A 
Триф азно електрозахранване от 
мрежата. Защ ита срещ у превиш аване на 
оборотите.

1

2.
МОДУЛ ИЗМЕРВАТЕЛИ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ВЕЛИЧИНИ И СКОРОСТ

2 циф рови волтметъра за постоянно/ 
променливо и напрежение 
П ълна скала: 99.9 V  
2 циф рови амперметъра за  постоянен/ 
променлив ток 
П ълна скала: 19.9 A  
1 оборотомер: 0 - 4000 rpm  
Триф азно електрозахранване от 
мрежата. Защ ита срещ у превиш аване на 
оборотите.

1
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№ Наименование Технически характеристики Количество
Бр.

3. НАБОР КОМПОНЕНТИ

Н осещ а плоча; О пори с лагери 
Съединители; Гъвкави съединения 
Електронен преобразовател на скоростта 
М онтаж ни винтове; Гаечни клю чове 
П остояннотоков статор 
П ром енливотоков статор 
Ротор с колектор 
Четкодърж ател с 2 четки 
К аф езен ротор; Н авит ротор 
Четкодърж ател с 6 четки

1

4. МОДУЛ ТОВАРИ И 
РЕОСТАТ

Резистори:
3x15 Q, 90 W,
1 Q + (0 - 2 Q), 80 W  
К ондензатори: 3 x  80 pF, 150 V 
Реостат: 0 - 80 Q, 1 A

1

5. ЗАДВИЖВАЩ МОТОР
П равотоков мотор с ш унтово 
възбуждане.
М ощ ност: 200W ; Скорост: 3000 rpm

1

6. ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР

М ощ ност на двигателя макс.: 1.5 kW  
Захранващ о напрежение: 3 x  380 V  AC 
И зходно напреж ение на инвертора: 3 x 
380 V  AC
Н ом инален ток: 4 A
И зходна честота: от 0.1 до 400 H z
С войства на вход 1: задаване на скорост
на въртене (0-10V, 4-20m A , 0-20m A )
Н апреж енов изход: 0 - 10 V
Н ачин за  програмиране: клавиатура и
потенциометър
Електрическо свързване: винтови клеми 
Д опълнителни функции: 1 аналогов 
програмируем  изход, 2 цифров 
програмируем  изход, 5 цифрови 
програмируеми входа, 8 базови скорости 
Защ ита: претоварване, прегряване, пад 
на напрежение, увеличение на 
напрежението, късо съединение 
М онтаж: стенен (панелен)
Работна температура: от -10 до 40 °С 
Брой входове: 5 
Брой аналогови входове: 1 
В рем е за  стартиране/спиране: от 0.1 до 
6000 s
Брой аналогови изходи: 1
Точност на изходната честота задавана
циф рово/аналогово: 0.01/0.01%

3
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№ Наименование Технически характеристики Количество
Бр.

7. ЗАКРЕПВАЩА СКОБА За свързване на спирачка или задвиж ващ  
двигател

1

8.
ЗАКЛЮЧВАЩО И

ЗАВЪРТАЩО
УСТРОЙСТВО

За блокиране и завъртане на ротора на 
индукционен двигател при реализиране 
на индуктивен регулатор и отместване на 
фазите.

1

9.
МОДУЛ ЗА ПРОМЯНА НА 
ПОЛЮСА

За превклю чване на броя на полю сите на 
двигател на Дахландер

1

10.
МОДУЛ СИНХРО
НИЗАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ 
НА ГЕНЕРАТОР

Синхроскоп с въртящ и се светлини за 
вклю чване на синхронен генератор или 
алтернатор в паралел към мрежата.

1

11.
ПУСКАТЕЛ ЗВЕЗДА/ 
ТРИЪГЪЛНИК

За пуск на триф азен асинхронен 
двигател с на късо съединен ротор.

1

12.
УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
ИЗОЛАЦИОННО
СЪПРОТИВЛЕНИЕ

М аксим ално показание на екрана: 9999
• Работна температура: -10C ~ 40C (14F ~ 
104F)
• Тем пература на съхранение: -20C ~ 60C 
(-4F ~ 140F)
Захранване: батерии, 8х 1.5 V  (R14/LR14)
• Обхват: автоматичен избор на обхват

2

13.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕСТЕР

Тестово напреж ение 250V /500V /1000V  
Тестов ток 100V (R=100kW ); 1mA 
250V  (R=250kW ); 1mA 
500V  (R=500kW ); 1mA 
1000V (R=1M W ); 1Ma 
О бхват съпротивление 0.00Q  ~
2000Q  (UT526)
A C /D C напреж ение 0~440V

1

14.
УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЗЕМНО
СЪПРОТИВЛЕНИЕ

И золационно съпротивление 
(0~2000)ohm , Тест на напрежение 
(0~200)V A C (50/60)H z, Запис на данни: 
20, (90~1000)V -A C, 50/60Hz,

1

15. УРЕД АМПЕРКЛЕЩИ 
AC/DC

Ц И Ф РО В AC/D C, (66-660)A -A C /D C, 
(660m -660)V -A C/D C , (660-66M )ohm , 
(6.6u-66m )F, (10-10k)H z-през сондите, 
(Ю И ^ Ш -п р е з  клещ ите

1

16. УРЕД ЛУКСМЕТЪР

И зм ерва две вличини:
L ux(lm /m 2); foot candle lm /ft2 
Обхват: 0~30000 Lux; 0~2788.0 ftc 
Ч естота на измерване : 1 tim e/sec 
Точност : ±(4%  +50 digits) to  reference 
Резолю ция : 1 Lux(0~30000 Lux);
0.1 ftc(0~2788.0 ftc)

1

http://elimex.bg/product/102156/ured-amperkleshti-ac-dc-ms2108.html
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Ч АС Т I I I

И ЗИ С К В А Н И Я  И  УКАЗАНИЯ К Ъ М  УЧАСТНИЦИТЕ ЗА РЕДА И  
УСЛОВИЯТА ЗА П РО ВЕЖ Д АН Е НА ИЗБОР НА И ЗП Ъ Л Н И ТЕ Л  ЗА 

ВЪЗЛ АГАН Е НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, И  И ЗИ С К В А Н И Я  К Ъ М
И ЗГО ТВЯН Е ПА ОФЕРТИТЕ

1. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ КЪМ  У ЧАСТНИЦ ИТЕ

1.1. Обши изисквания.

Дадените спецификации се явяват минимални изисквания. Ако съществува разминаване между 
спецификациите на Възложителя и предложените от кандидата спецификации, спецификациите на 
Възложителя се приемат като минимални изисквания. Предложения с показатели, по-ниски от тези в 
спецификациите на Възложителя, няма да бъдат допускани до разглеждане. Пълната съвместимост 
между артикулите е задължителна.

Всички спецификации, които насочват към определен продукт на определен производител, да се 
подразбират като „или еквивалентен". В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническа 
оценка, съответната документация, доказваща еквивалентността и/или оценка от независим, 
общопризнат източник, трябва да бъде приложена в офертата.

1.2. Еквивалентност на стандартите и кодовете.

Оборудването трябва да съответства на приложимите правила на ЕС (СЕ маркировка или 
еквивалентна на нея).

Всички артикули трябва да са проектирани и тествани в съответствие с правилата и стандартите на 
ЕС и Р България.

1.3. Стандарти за доставка на оборудването.

Всички компоненти на обществената поръчка трябва да имат сертификат от производителя.

1.4. Техническа документация.
Всяка единица оборудване трябва да бъде доставена с две оригинални копия на техническата 
документация на български език или, ако няма такава възможност, на английски език. Електронни 
версии са приемливи като допълнение, към хартиен носител. Ръководството за употреба трябва да 
съдържа инструкции за инсталация и работа, списък с компонентите, съвети при проблеми и 
инструкции за поддръжка.

1.5. Резервни части.

Няма специално изискване за резервни части, по може да бъдат включени, ако изпълнителят 
прецени, че те са необходими за функционирането па оборудването в гаранционния период.

1.6. Технически параметри, надхвърлящ и минималните изисквания.

Кандидатите могат да предложат апаратура с технически параметри, надхвърлящи минималните 
изисквания и те ще бъдат приети като отговарящи на изискванията, но няма да бъдат считани като 
предимство, при оценяването на офертите.
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1.7. И нсталиране.

Инсталиране означава: доставка на място, разопаковане, сглобяване, тестване, сертифициране и 
изпитания на работата на апаратурата, така че тя да бъде напълно функционална.

Всички проверки и изпитания ще бъдат проведени в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ като част от 
предварителното приемане на оборудването. Изпълнителят трябва да осигури всички необходими 
инструменти и консумативи, които са необходими за извършването на тестовете, с изключение на 
ток и др.

1.8. Квалиф икационни изисквания за технически възможности и квалиф икация на 
участниците.

1.8.1. През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване 
на офертите, участниците трябва да са изпълнили успешно не по-малко от 1 (един) договор с 
предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението им да представят 
положителни референции от възложителите.

1.8.2. Участникът трябва да разполага със собствени или наети сертифицирани сервизни бази за 
сервизно обслужване.

1.8.3. Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи техническите му 
възможности и квалификация:

- Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на 
поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години, в която са отразени 
данни за стойностите, датите и възложителите по договорите. Към справката участникът следва да 
представи препоръки (референции) за добро изпълнение на поне един договор с предмет, който се 
отнася до предмета на настоящата поръчка, в съответствие с т. 1.8.1, съдържащи положителната 
оценка на възложителите относно качеството на извършените доставки.

- Списък на сертифицираните сервизни бази за сервизно обслужване (адреси, телефони, 
e-mail, лице за контакт - Образец 7).

- Предложение за изпълнение - Образец 7. съдържащо срок на доставка, срок на 
гаранционна поддръжка, време на реакция при повреда.

Не представяне на някой от посочените в т. 1.8.3 документи води до отстраняване на 
участника.

1.9. И зисквания за изпълнение на качеството

Изпълнението на обществената поръчка следва да бъде съобразено с изискванията, посочени в 
техническата спецификация и добрите практики в сфера та на доставките на апаратура.

2. УСЛОВИ Я ЗА УЧАСТИЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

2.1. Образците в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за 
участниците. Когато в документацията за участие е определено, че съответен документ се представя 
чрез "заверено от участника копие”, за такъв се счита този, при който върху копието на документа 
представляващия е поставил гриф "Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят и свеж 
печат на участника.

2.2. Офертата се представя в деловодството на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Проф. д-р 
Асен Златаров“ - гр. Видин, с адрес - град Видин, Южна промишлена зона в запечатана, непрозрачна 
опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, като разходите за това са за 
негова сметка. Рисковете от забава или загубване на офертата също са за сметка на участника.



2.3. Офертите на участниците се приемат в гр. Видин, сградата на Професионална гимназия 
„Проф. д-р Асен Златаров“, ПК 3700, Южна промишлена зона, деловодство, всеки работен ден от 
08.00 до 16.30 ч. до крайния срок за получаване на офертите - 16:00 часа на 1.09.2017г.

2.4. Върху опаковката с офертата участникът поставя надпис: До Професионална гимназия 
„Проф. д-р Асен Златаров“, ПК 3700, Южна промишлена зона, Оферта за участие в обществена 
поръчка по реда на Глава 26 във връзка с чл. 20. ал.З, т.2 от Закона за обществените поръчки с 
предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА  Л А Б О Р А Т О Р И Я  П О  Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И  И  
Е Л Е К Т Р О Н Н И  И З М Е Р В А Н И Я ”. Участникът задължително посочва адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и/или електронен адрес.

2.5. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 
часа на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава 
документ за приемане на офертата. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана, или скъсана опаковка, не се приемат и не се разглеждат.

2.6. Офертите ще бъдат събирани, отворени, разгледани и класирани от назначена от 
Възложителя комисия.

2.7. Комисията съставя протокол, който представя на Възложителя за утвърждаване, заедно с 
цялата документация по проведената обществена поръчка.

2.8. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към лицето, 
представител от администрацията на Възложителя, посочено в публичната покана.

3. СЪДЪРЖ АНИЕ НА ОФЕРТАТА.

3.1. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията 
образци. Офертата задължително съдържа:

3.1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
представляващия участника (в оригинал) -Образец 1.

3.1.2. А дминистративни сведения - по (Образец № 2) към документацията - в оригинал.
*** Когато участникът в процедурата е обединение, образецът се попълва за обединението (не и за 
отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено затова съгласно 
споразумението.

3.1.3. Н отариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов 
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 
офертата (съответен документ, съдържащ се в нея) и/или да представлява участника в процедурата.

3.1.4. Документ с посочване па Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице. Чуждестранните юридически 
лица прилагат еквивалентна идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която са установени. При участници обединения, които не са юридически лица 
информацията се представя за всяко юридическо лице, включено в състава на обединението. При 
участници обединения, които не са юридически лица се представя учредителен акт. споразумение 
и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението.
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3.1.5. Д екларация но чл.97, ал.5 от ЗО П за отсъствие па обстоятелствата по чл.54. ал.1. т. I, 
т.2 и т.7 от ЗОП, изготвена по образец към документацията за участие (Образец № 3). подписана от 
лицата, които представляват участника;

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физически или юридическо лице или техни 
обединения, декларацията се представя в официален превод па български език.

Наличието на някое от посочените в нормата обстоятелства е основание за
отстраняване на участник от процедурата за възлагане на общ ествената поръчка.

Всеки участник е длъжен да обяви писмено до възложителя промените в
декларираните обстоятелства в 7 /седем/дневен срок от настъпването им.

3.1.6. Д екларация по чл.97, ал.5 от П П ЗОП за отсъствие на обстоятелствата но чл.54, ал.1, 
т.3-5 от ЗОП, изготвена по образец към документацията за участие (Образец №4), подписана от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физически или юридическо лице или техни 
обединения, декларацията се представя в официален превод на български език.

Наличието на някое от посочените в нормата обстоятелства е основание за
отстраняване на участник о т процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Всеки участник е длъжен да обяви писмено до възлож ителя промените в
декларираните обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им.

3.1.7. При участници обединения, които не са юридически лица се представя 
учредителен акт, споразумение и/или друг приложим 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; -определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка; -уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 
приложимото законодателство;

Декларация от членовете на обединението - в оригинал. При участие на обединение, които не 
са юридически лица. съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, а 
не от всяко от лицата.

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от физически или 
юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните ограничения съгласно 
чл.57. ал.2 от ЗОП.

3.1.8. Д екларация относно срока на валидност на офертата - не по-малко от 90 
(деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на 
офертите на класираните участници може да бъде удължен по искане на Възложителя до момента на 
сключване на договора за обществена поръчка - Образец 6.

3.1.9. С писък-декларация (подписан от представляващия участника) на минимум 1 (една) 
доставка, която е идентична и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник - в 
оригинал.

Доказателства за изпълнените доставки се предоставят под формата на удостоверения 
/референции, препоръки за добро изпълнение/, издадени от получателите на доставката или от 
компетентен орган, съдържащи данни за срока и качеството на изпълнение, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната доставка.
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3.1.10. Техническо предложение (подписано от представляващия участника) - 
техническото предложение следва да бъде изготвено съгласно изискванията на техническата 
спецификация и задължително трябва да бъде представено на български съгласно Образец № 5.

В техническото предложение трябва да бъдат посочени както минималните изисквания на 
възложителя, така и точните параметри, които предлага кандидатът. Общи формулировки от типа 
„отговаря на изискванията" или подобни няма да бъдат приемани. При необходимост могат да бъдат 
добавяни допълнителни редове, за да се добавят характеристики, несъдържащи се в изискванията на 
възложителя.

Всеки ред трябва да бъде попълнен е точна информация за параметрите на предлагания 
артикул, дори и когато възложителят е заложил минимални или приблизителни параметри.

Кандидатите трябва да имат предвид, че информацията, която попълват ще бъде използвана 
при приемането на оборудването и ако то не отговаря на техническото предложение на кандидата, 
може да се стигне до неприемане на оборудването.

Цялата техническа документация, доставена с оборудването, трябва да отговаря на 
спецификациите, предложени от изпълнителя.

В случай, че участник в настоящата обществена поръчка не представи техническото си 
предложение по приложения към документацията за участие образец, същият ще бъде отстранен от 
по-нататъшно участие.

3.1.11. Ценово предложение (подписано от представляващия участника) - всеки участник 
следва да изготви своето ценово предложение в съответствие с изискванията, предвидени в обявата 
по чл.20, ал. З от ЗОП и документацията за участие към нея - (Образец №6) - в оригинал.

3.1.12. Предложение за изпълнение - Образец 7. съдържащо срок на доставка, срок на 
гаранционна поддръжка. време на реакция при повреда.

В предложената обща цена без ДДС следва да са калкулирани всички разходи па участника, 
свързани с изпълнението на поръчката /транспортни разходи, материали и др./ и не подлежи на 
корекция в срока на изпълнение на договора.

Предложената обща цена без ДДС за изпълнение на поръчката не може да надвишава 
прогнозната стойност на поръчката. При констатиране на предложена по-висока обща цена от 
прогнозната стойност за изпълнение на поръчката офертата се отстранява. В случай, че участник в 
настоящата обществена поръчка не представи ценовото си предложение по приложения към 
документацията за участие образец, съшият ще бъде отстранен от понататъшно участие.

Всеки участник посочва в ценовото си предложение и банковата сметка, по която ще се 
извършват плащанията по договора за обществена поръчка, в случай че същият бъде избран за 
изпълнител: Банка: ............................................  IBAN: ............................................. В1С:

4. К РИ ТЕРИ Й  ЗА  ОЦЕНКА НА ОФ ЕРТИТЕ.

Критерий за оценка па офертите в настоящата процедура е въз основа на икономически 
най-изгодната оферта, определена на основа па избрания критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена”.
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5. ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ИЗБО РА ЗА ИЗПЪЛНИ ТЕЛ.

5.1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно правилата на 
разпоредбата на чл. 97 от ППЗОП.

5.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците съгласно 
чл. 97. ал. 3 от ППЗОП.

5.3. След получаване на списъка с офертите, всички членове на комисията попълват 
декларации за обстоятелствата по чл. 103. ал. 2 от ЗОП.

5.4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 
предложения на участниците. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

5.5. Комисията разглежда и оценява получените оферти и извършва класиране на 
участниците. Действията на комисията се отразяват в протокол, който се представя на възложителя 
за утвърждаване, след което в един и същи ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува 
в Профила на купувача.

6. СКЛЮ ЧВА НЕ НА ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

6.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо 
място и определен за Изпълнител на обществената поръчка при условията и по реда на чл. 112 от 
ЗОП в едномесечен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на 
същата протокол, утвърден от Възложителя.

6.2. Преди сключваме на договор за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с 
чл.67, ал.6 от ЗОП участникът, определен за Изпълнител представя актуални документи, издадени от 
съответните компетентни органи, съобразно чл.58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията 
за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, 
ако има такива.

6.3. Преди сключване на договора, определеният за изпълнител представя гаранция за 
изпълнение 3% от стойността на договора. Гаранцията се представя под една от формите, посочени в 
чл.111, ал.5 от ЗОП, по избор на изпълнителя. Платежното нареждане, банковата гаранция или 
договора за застраховка се представя в оригинал.

6.4. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: откаже да сключи 
договор и/или не изпълни някое от условията па чл.112, ал.1 от ЗОП и/или не докаже, че не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

Забележка: Настоящите условия включват указания и минимални необходими изисквания за 
изготвяне на оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Участниците 
могат да излагат и друга необходима според тях информация за правилното им оценяване съгласно 
обявените от възложителя критерии.
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ЧАСТ IV

П О К А ЗА ТЕ Л И, ОТНОСИТЕЛНАТА И М  ТЕЖ ЕСТ И  МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМ ПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Преди да се пристъпи към оценка на офертите, ще бъде извършена проверка за 
съответствието им с изискванията на възложителя. Участник, който е предоставил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, ще бъде отстранен и офертата му 
няма да се оценява.

Методика за оценяване на офертите:

Всяка оферта се оценява по формулата: С = П1 + П2 + П3 + П4. където:

С - обща оценка на предложение на кандидата.
П1 - Предложена цена с коефициент на тежест К1 =45
П2 - Гаранционен срок с коефициент на тежест К2=25
ПЗ - Срок за доставка с коефициент на тежест К3=15
П4 - Време за реакция при повреда с коефициент на тежест К4=15

Максимален брой точки - 100 т.

Показател „Предложена цена" -  П1. Оценката се определя по формулата:

П1 =(Цмин/Цоф).К1

Ц  оф. - представлява общата цена на съответното предложение в лв. без ДДС за изпълнение предмета 
на процедурата.
Ц  мин. - представлява най-ниската предложена обща цена от всички предложения;
Коефициент на тежест К1 =45 Максимален брой точки - 45 т.

Показател „Гаранционен срок" - П2. Оценката се определя по формулата:

П2=(Срок оф./Срок).К2

Срок - най-дългият гаранционен срок (в месеци), предложен от участниците;
Срок оф - гаранционен срок (в месеци), предложен от съответния участник;
Коефициент на тежест К2=25 Максималният брой точки е 25 т.

Показател „Срок за доставка" -  ПЗ. Оценката се определя по формулата: 

ПЗ=(Срок мин/Срок оф).КЗ

Срок - най-краткият срок за доставка, предложен от участниците;
Срок оф. - срокът на доставка, предложен от съответния участник. 
Коефициент на тежест К3= 15 Максималният брой точки е 15 т.

Показател „Време за реакция при повреда (в часове/работи и дни) - П4. 
Оценката се определя по формулата:

П4=(Време за реакция мин/Време за реакция оф). К4

Време за реакция - най-краткият срок за реакция, предложен от участниците. 
Време за реакция оф - срокът за реакция, предложен от съответния участник. 
Коефициент на тежест К4=15 Максималният брой точки е 15 т.
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