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Приложение № 2

УКАЗАНИЯ
I.
ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на поръчката: Доставка на резервни части за океанографски закотвен буй
ЕММ2.0 за нуждите на изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна
инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските
изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (EuroAgro) – (МАСРИ/MASRI)”. Поръчката включва и монтаж и настройка на място на
доставените резервни части и изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на
експлоатация на оборудването. Минималните технически изисквания, на които трябва да
отговаря предлаганото оборудване и изискванията към изпълнението на поръчката, са
подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата.
2.Прогнозна стойност на поръчката – до 50000 /петдесет хиляди/ лв. без ДДС и 60000
/шестдесет хиляди/ лв. с ДДС.
3.Финансиране и начин на плащане:
3.1.Финансиране - Финансирането за изпълнение на договора се осъществява със
средства, отпуснати по проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура
„Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с
участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”.
3.2.Начин на плащане - Възложителят заплаща стойността на договора в лева, по банков
път, по банковата сметка на изпълнителя, отложено до 30 дни, считано от датата на подписания
приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършени монтаж и настройка на доставените
резервни части и представяне на оригинална фактура, която да отговаря на изискванията на Закона
за счетоводството, Закона за данък добавена стойност и Правилника за прилагането му /което от
двете събития е по-късно/.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
1.Изисквания за лично състояние на участниците:
- За участниците следва да не са налице основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП.
Наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП е основание за отстраняване
на участника.
- Участниците декларират липсата на основания за отстраняване чрез попълване на:
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП,
съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.
- Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от
повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката
и/или се позовава на капацитета на трети лица, изискванията по чл. 54, ал.1 от ЗОП се прилагат за
подизпълнителите и за третите лица, като и за тях се представят декларациите по чл. 97, ал. 5 от
ППЗОП, съобразно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се отнасят за всеки член на обединението, като за всеки член на
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обединението се представят декларациите по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, съобразно изискванията на
чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.
На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи
следните доказателства за съответствието си с изискванията за лично състояние:
а. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство/а за съдимост.
б. 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 от общината по седалището на
участника.
Когато, участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
документи, съгласно чл. 58, ал. 3, 4 и 5 от ЗОП.
2.Критерии за подбор: Възложителят поставя следните изисквания по чл. 59, ал. 1, т. 3 от
ЗОП:
2.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на
настоящата обществена поръчка /доставка на океанографско оборудване и/или резервни части за
него/ за последните три години от датата на подаване на офертата (по чл.63, ал.1, т.1, б. „б” ЗОП).
Обемът на извършените услуги не е от значение.
Минимално изискване: Миниум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с този
на настоящата обществена поръчка /доставка на океанографско оборудване и/или резервни
части за него/ за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: „изпълнена” е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от
Възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
Информацията се представя чрез попълване на декларация (образец № 6).
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи
актуални доказателства за съответствието му с изискването на възложителя по т. 2.1.:
1. Актуален списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, заедно с
доказателства за извършените доставки. Списъкът може да се представи отново чрез попълване на
декларация (образец № 6) или в избрана от участника форма. Участникът сам определя вида на
доказателствата, но те трябва да съдържат информация, идентична с представената в списъка и да
доказват съответствие с изискваното минимално ниво.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларациите по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и съответствие с поставените
критерии за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
възлагането. Такива документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.
III.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са
съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане.
2. Участник в настоящото възлагане чрез събиране на оферти с обява може да бъде всяко
българско или чуждестранно лице или техните обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на
държавата, в която е установено.
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3. Офертите се представят на български език. Ако участникът представя документи на чужд
език, същите следва да са придружени с превод на български език. Всички документи, които не са
в оригинал, се представят в заверен за вярност вид.
4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни
или да оттегли офертата си;
5. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се
допускат;
6. Офертата се подава в запечатана и надлежно надписана непрозрачна опаковка, като при
приемането й върху нея се отбелязват поредния 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 и връща незабавно на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана или скъсана
опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
7. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя
и приложените образци на документи;
8. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции,
назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за
това лица, за което се изисква представяне на заверено пълномощно за изпълнение на такива
функции;
9. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят поставя
условие обединението да определи партньор, който да го представлява за целите на обществената
поръчка и уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обединението за изпълнението на
договора. За изпълнението на това условие, участник-обединение следва да представи оригинал
или заверено за вярност копие на документ, от който да е видно: правното основание за създаване
на обединението; правата и задълженията на участниците в него; представляващия обединението
партньор; клауза за солидарна отговорност на членовете на обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки негов член.
10. Всеки кандидат или участник може да се позове на капацитета на трети лица при условията
на чл. 65 от ЗОП.
11. Всеки участник може свободно да ползва подизпълнители, при условията на чл. 66 от ЗОП,
но задължително следва да е посочил това обстоятелство. В случай, че ще ползват
подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с
подизпълнителите, посочени в офертата им. Сключването на договор за подизпълнение не
освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
А.) Изпълнителите нямат право да:
- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП;
- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители;
- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен в случай на необходимост, съгл. чл.66, ал.
11 от ЗОП;
Б.) 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 подизпълнител, изпълнителят
изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на Възложителя.
В.) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
12. Оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, съгласно настоящите условия,
ще бъдат отстранявани от участие.
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи
(информация), поставени в папка:
1.1. Представяне на участника (Образец № 1), в което се включват следните Данни за
участника:
- когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
a. Наименование на участника, ЕИК;
b. Адрес на управление;
c. Адрес за кореспонденция;
d. Представляващ участника (трите имена, длъжност)
e. телефон, факс, електронен адрес
f. банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител.
- Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;
- Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя
документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият;
1.2. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (когато е приложимо). Участник-обединение,
което не е юридическо лице, следва да представи оригинал или заверено за вярност копие на
документ, от който да е видно: правното основание за създаване на обединението; правата и
задълженията на участниците в него; представляващия обединението партньор; разпределение на
отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки негов
член.
1.3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и за липса на обстоятелството по чл. 101,
ал. 11 от ЗОП – по Образец № 2;
1.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – по Образец № 3;
1.5. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4;
1.6. Декларация по чл. 66 от ЗОП относно участие на подизпълнители и трети лица – по
Образец № 5 и доказателствата към нея;
1.7.Декларация за съответствие с критериите за подбор – по Образец № 6;
1.8. Техническо предложение – по Образец № 7, придружено със:
- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника (ако е
приложимо).
- Брошури или извадки от каталог на производителя /без цени/, съдържащи технически
спецификации на предлаганото оборудване – заверени за вярност и преведени на български език.
Участниците следва в Таблица № 1 по т. 1 на техническото предложение да посочат марка,
модел, производител и продуктов № /ако е приложимо/ на всяка от предлаганите резервни части и
да опишат техните технически характеристики. Таблица № 1 има характер на сравнителна таблица
и следва да удостоверява пълно съответствие на предлаганото оборудване с техническите
изисквания на възложителя. Липсата на такова съответствие по един или повече технически
показатели, ще бъде основание за отстраняване на участника.
По т. 3, ал. 1 от Техническото предложение участниците предлагат срок на търговска
гаранция в календарни месеци като цяло число, не по-кратък от 12 календарни месеца, а по ал. 3 –
допълнителни гаранционни и рекламационни условия, само в случай че същите не противоречат
на условията на възложителя, съгласно раздел V от Техническата спецификация.
Към техническото предложение участниците следва да приложат: Брошури или извадки от
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каталог на производителя /без цени/, съдържащи технически спецификации на предлаганото
оборудване – заверени за вярност и преведени на български език. По желание на участника в
техническото предложение – т. 4, тире Трето, може да бъде посочен линк към сайт на
производителя, където се съдържа информация за предлаганото оборудване.
1.8. Ценово предложение - по Образец № 8:
Участниците оферират цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева без ДДС и в лева с
начислен ДДС. Цената следва да включва всички разходи по доставка на оборудването франко
обекта на Възложителя, както и по неговите монтаж и настройка. Предлаганата цена следва
да бъде число с не повече от 2 знака след десетичната запетая, различно и по-голямо от нула.
Предложената цена следва да не надхвърля прогнозната стойност на поръчката. Противното
ще бъде основание за отстраняване на участника.
ВАЖНО: Участниците носят пълната отговорност за правилното и пълно попълване на
образците на техническо и ценово предложение, като в случай на констатирани липсващи или
непълни предложения – технически или ценови, това ще бъде основание за отстраняването им.
Участниците ще бъдат отстранявани и в случай, че изменят или допълнят образците на
техническо и ценово предложение.
2.Документите описани в т.1 се комплектоват в папка. Папката се поставя в непрозрачна
опаковка, на която трябва да бъде изписана следната информация:

ОФЕРТА
във връзка с обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
за избор на изпълнител с предмет:
„Доставка на резервни части за океанографски закотвен буй ЕММ2.0 за нуждите на
изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура
„Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с
участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”“
наименование на участника,
адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес
3. Изготвената оферта съгласно т. 2. се представя от участника или от упълномощен от него
представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Варна,
деловодството на ИО БАН – гр. Варна, на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40.
4. Разяснения по условията на обявата: Заинтересованите лица могат да поискат
разяснения по условията на обявата до три дни преди изтичането на срока за получаване на
оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в
профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
5. Отварянето на офертите ще се извърши в зала Семинарна на ИО БАН – гр. Варна, на адрес:
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40. Отварянето на офертите е публично и на него
могат да присъстват представители на участниците /чл. 97, ал. 3 ППЗОП/.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши съгласно реда, определен от ЗОП
– глава 26-та и ППЗОП.
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2. Основания за отстраняване
2.1.Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 15 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на възлагането, а именно когато:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм
- престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;
- престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;
- престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 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, освен ако размерът на
неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата
на годишния общ оборот на участника за последната приключена финансова година;
2.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5. Установено е, че участникът:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2.Възложителят отстранява участник, който е обединение и са налице някои от
обстоятелствата по чл.54,ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП за физически и/или юридически лица - членове на
обединението. Отстраняването на участниците се извършва съобразно изискванията на чл. 57 от
ЗОП.
2.3.Възложителят отстранява участник и на основанията по чл.107 от ЗОП:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията /в настоящия случай
обявата и приложенията й/;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
•
предварително обявените условия на поръчката;
•
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
2.4. Възложителят отстранява:
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а/ участници, които са свързани лица.
б/ участници, за които се установи, че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.
в/ участник, представил самостоятелно оферта, и в същото време участва в обединение или
е дал съгласие да бъде подизпълнител на друг участник.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в
сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
А. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Интернет адрес: http://www.nap.bg
Б. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Координатите относно задълженията за опазване на околната среда са променени и са,
както следва:
- Информационен център на МОСВ
- София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, Телефон: 02/ 940 6237;
- Интернет адрес: http://www.moew.government.bg
В. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;
- гр. София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443.
3.Критерий за възлагане на поръчката - икономически най-изгодната оферта ще бъде
определена въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.
На първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска цена за цялостно
изпълнение на поръчката.
VI.Сключване на договор:
1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с
определения изпълнител по реда на чл. 194 от ЗОП и при приложимите условия на чл.112 от ЗОП.
2. Преди подписване на договора определеният за изпълнител участник е длъжен да представи
актуални документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи съответствието му с
изискванията за лично състояние и попълнени образци на декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл.
42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя представи заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи
съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
4. Договорът се сключва в съответствие с приложения в документацията проект, допълнен с
всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.
5. Договорът не се сключва, ако при неговото подписване участникът, определен за
изпълнител, не изпълни задълженията си по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
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6. На основание чл. 194 ал. 2 от ЗОП възложителят може да сключи договор със следващия
класиран участник, когато избраният изпълнител откаже да сключи договор или не се яви за
сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
7. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска:
(1) в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-6 от ЗОП, като на основание чл. 194, ал. 3 от ЗОП в
случаите по чл. 116, ал. 1 т. 6 от ЗОП изменението на договор е допустимо, при условие, че след
изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП.
(2) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП: при намаление на договорената цена в полза на
възложителя.
По въпроси, свързани с провеждането на възлагането и подготовката на офертите на
участниците, които не са разгледани в обявата и приложенията й, се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки.

