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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е , в съответствие с разпоредбата на чл. 31 от ЗОП:
Раздел 1. Характеристика на обекта на поръчката.
Раздел 2. Изисквания към участниците.
Раздел 3. Указания за подготовка на образците и офертите.
Раздел 4. Указания за провеждане на процедурата.
Раздел 5. Образци на документи:
Образец №1 – Заявление за участие
Образец №2 - ЕЕДОП;
Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
Образец №4 – Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1
от ЗОП;
Образец №5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66,
ал. 1 от ЗОП;
Образец №6 - Ценово предложение.
Раздел 6. Приложения:
Техническа спецификация – Приложение № 1;
Проекто - договор - Приложение № 2;
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Раздел 1. Характеристика на обекта на поръчката.
Правно основание за провеждане на процедурата:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП чрез „публично състезание”, при
отчитане на прогнозната стойност на настоящата поръчка и вземайки предвид възложените в
Община Силистра и предстоящите за възлагане поръчки със сходен или идентичен предмет.
За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането на процедурата, се
прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както и приложимите национални нормативни
актове, съобразно предмета на поръчката.
Обект на предмета на поръчката:
Обектът на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2
от ЗОП.
Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на компътърни конфигурации и
монитори.
Обособени позиции – Не
Мотиви:
Преценката на Възложителя е, че разделянето на поръчката на обособени позиции е
нецелесъобразно. Невъзможността за разделяне на позиции произтича от характера и
спецификата на самата услуга, тъй като същата е икономически и технически неделима.
Разделянето на обособени позиции и избирането на различни изпълнители би довело до
риск за срочното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, както и до трудности в
организацията и координацията на процеса на изпълнение. Предвид спецификата на услугата и
за постигането на качественото й изпълнение се изисква тя да бъде осъществена от един
изпълнител.
Възможност за представяне на варианти в офертите:
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
Срок на валидност на офертите:
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
Срокът на валидност на офертите се определя на 6 (шест) месеца, считано от датата,
посочена в Обявлението като краен срок за получаване на офертите.
Място и срок на изпълнение на поръчката:
Място за изпълнение – община Силистра.
Прогнозна стойност на поръчката:
Максималната прогнозна цена за изпълнение на доставката по предмета на
поръчката е в размер на 5 462,00 лв. (пет хиляди четиристотин шестдесет и два лева) без
ДДС или 6 554,00 лв. (шест хиляди петстотин петдесет и четири лева) с ДДС.
* В предлаганата цена следва да бъдат включени всички присъщи и необходими
разходи, свързани с качественото, професионално и срочно изпълнение на доставките.
* Участникът, чието ценово предложение надхвърля максимално допустимата обща
стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата .
Финансиране и начин на плащане:
Обществената поръчка се финансира с бюджетни средства за 2017 г..
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Разплащането ще се извършва за реално изпълнена доставка в срок до 30 (тридесет)
календарни дни от издаването на първичен платежен документ, в лева, по банкова сметка на
избрания Изпълнител.
Раздел 2. Изисквания към участниците.
1. Общи изисквания:
1.1. В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка има право да участва
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или
услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на
изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и
поставените такива от Възложителя.
1.2. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи
копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
Ø правата и задълженията на участниците в обединението;
Ø уговаряне на солидарна отговорност между членовете на обединението;
Ø дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
Ø представляващият обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на
офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в
обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи,
гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е
променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане
и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за
създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на
физически и/или юридически лица.
1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
1.7. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни
участници в една и съща процедура.
Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, договорът за
обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено
копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване
и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
1.9. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези
лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.
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1.10. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него
информация все още е актуална.
1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това
е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
1.13. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
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.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него са
налице основания за отстраняване от процедурата.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена
като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение
за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена
поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за
отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. При
замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички
документи, които доказват изпълнението на условията заедно с копие на договора за
подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.
2. Изисквания към личното състояние на участниците:
2.1 Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато:
2.1.1 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;
2.1.2 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;
2.1.3 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 кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила;
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2.1.4 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5 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;
2.1.6 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.1.7 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2 Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи и за други лица, които
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза-при подаване на повече от
един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП,
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
2.3 Участниците декларират, че не са /са налице обстоятелствата, посочени в чл. 3, т.8 и чл.
5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици. Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата
по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по
възлагане на обществената поръчка. Участниците следва да декларират в част III., буква „Г“ от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата или наличието на
обстоятелства по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС).
2.4 Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, в 7-дневен
срок от настъпването им.
2.5 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат
или участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1.3, когато:
2.5.1 се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2.5.2 размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година.
2.6 Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване по т.2.1.1 – 2.1.7.
2.7 Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
2.7.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.
2.1, и т.2.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2.7.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.5, буква "а" и т.2. 6,
освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т.2.5, буква "а" се
включват в списък, който има информативен характер.
2.8 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по
отношение на подизпълнителите и на третите лица.
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3. Критерии за подбор:
3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и
Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) и икономическо и
финансово състояние към участниците.
3.2. Технически и професионални способности:
3.2.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,
участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с
предмета на настоящата поръчка.
Забележка: Под дейности с идентичен или сходен предмет следва да се разбира: „доставка
на компютри и/или компютърни конфигурации и/или лаптопи“.
* Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения
три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на
офертите.
* Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и
професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности, т.1б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.
3.2.1.1 В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване
участникът представя:
Доказване на съответствието: участниците следва да представят списък на доставките,
изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, с предмет идентичен
или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да включва
доставки, чието изпълнение е приключило в заложения период. Списъкът следва да съдържа
подробно описание с посочване на стойностите, период на изпълнение /начална и крайна дата
на изпълнението/ и получателите /възложителите на услугите/, независимо дали са публични
или частни субекти, заедно с доказателства за извършената доставка. Списъкът се представя
чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“, т.1б на ЕЕДОП. Преди сключване на
договора се представят актуални документи за всяка от декларираната в ЕЕДОП доставка.
Забележка!
* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
* На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците
по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
* Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
4. Гаранция. Условия и размер:
Възложителят не поставя условия за представяне на гаранция за изпълнение на
договора.
Раздел. 3. Указания за подготовка на образците и офертите.
1. Подготовка на офертата:
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в
документите към документацията за обществената поръчка.
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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.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
* Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят
на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в
процедурата.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно
съобразени с тези образци.
Всички документи в офертата се представят на български език. Всички приложени
документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето
на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ.
При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст
„Вярно с оригинала” - подписани от лицето, извършило заверката и подпечатани с печата на
участника.
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
дружеството.
2. Представяне и съдържание на офертата:
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника
или от упълномощено от него лице – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя. Върху опаковката
участникът посочва:
- наименованието на участника, вкл. участниците в обединението (когато е приложимо);
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на обществената поръчка за която участника подава оферта.
Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП:
2.1 Заявление за участие , включващо следните документи:
- Списък на документите съдържащи се в офертата - изготвя се от участника
- Заявление за участие - по Образец № 1;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо –
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката – по Образец № 2.
Забележка:
* Всяка опаковка включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи техническо и ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от
ППЗОП .
2.1.1 Указание за подготовка на ЕЕДОП:
1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя и се посочват данни
относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
* Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка
и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор,
попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства,
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свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва
отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един
ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП,
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия
оператор).
* Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя
отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на
капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя
ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В
ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част
ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса,
който се предоставя за използване.
* Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или
повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице
основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва
Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки
подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП
подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и
попълват част ІІІ „Основания за изключване“.
2. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него
информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, когато е
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан
електронно ЕЕДОП.
В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която
се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания
ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
3. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
3.1. лицата, които представляват участника или кандидата;
3.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
4. Лицата по т. 4.1 и 4.2 са, както следва:
4.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
4.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
4.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
4.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
4.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
4.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
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4.8. в случаите по т. 4.1 – 4.7 – и прокуристите, когато има такива;
4.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството
на държавата, в която са установени.
5. В случаите т. 5.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава
само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
6. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
7. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
8. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и
документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.
9. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя
10. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП,
тези мерки се описват в ЕЕДОП.
Важно:
* Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
* Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
* Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата.
- 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 участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда;
- Когато в удостоверението за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП се съдържа
информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по
чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено
при изпълнение на договор за обществена поръчка.
- Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
* В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
* Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
* Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато
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обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията
или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
2.1.2 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
Указание за подготовка:
1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже,
че:
1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Важно:
* Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
* В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
* Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.
* Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
2.1.3 Заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението – когато е приложимо, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2.2 Оферта, включваща:
2.2.1. Техническо предложение, съдържащо:
2.2.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
2.2.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 3.
2.2.1.3 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2.2.1.4 Декларация за срока на валидност на офертата;
2.2.1.5 Участникът декларира коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване
възложителят да не я разкрива, съгласно чл.102 от ЗОП - по Образец № 4
2.2.1.6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от
ЗОП - по Образец № 5.
2.2.2 “Ценово предложение”- Образец № 6.
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* „Ценово предложение” се представя в оригинал, подписано и подпечатано от
представляващия участника или упълномощено лице.
* Към Ценовото предложение, се прилага подписано и подпечатано приложение с единични
цени, отразяваща единичните и обща цена без включен ДДС за всяка стока, включена в
техническата спецификация – изготвя се от участника.
* В предлаганата цена за изпълнение следва да бъдат включени всички необходими и
присъщи разходи за качественото, професионално и срочно изпълнение на доставките, предмет
на поръчката във вид и обем, посочени в Техническите спецификации.
* Предложените единични цени следва да са с неповече от два знака след десетичната
запетая.
* До отстраняване от участие в процедурата води и липсата на офериран продукт.
* При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното
изражение на сумата.
Забележка:
* Ценовото предложение се подписва от представляващия участника (изрично
упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за
създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни
от представляващите всеки един от членовете на обединението.
* Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в
изчисленията на предложените от него цени.
3. Разходи за поръчката:
Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо
Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за
възстановяване на разходи, извършени от самите тях по подготовката и подаването на офертите
им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
4. Запечатване на офертата:
Офертата, систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатва в
непрозрачна опаковка, върху която се изписва: гр.Силистра, обл.Силистра, ул.”Симеон Велики”
№33 ; За участие в открита процедура с предмет:
„Закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации и 7 бр. монитори за РУ на МВРСилистра“.
Посочва се наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени печати и знаци.
5. Подаване на оферти.
5.1 Място и срок за подаване на оферти:
Срокът за подаване на оферти е посочен в обявлението за поръчката.
Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:
гр. Силистра, обл. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33 до датата и часа, посочени в
обявлението за поръчката.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг
начин за представяне, различен от посочения.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя
в срок до датата и часа, посочени в обявата за поръчка.
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни
или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по - нататъшното участие на участника в процедурата.
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Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за
представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст
“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
5.2 Приемане на оферти / връщане на оферти:
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер,
дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатени или
са с нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистъра.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се
подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от
списъка се завеждат в регистъра на Възложителя. В този случай не се допуска приемане на
оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на
председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните от Регистъра на
постъпилите оферти. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на
комисията.
Раздел. 4. Указания за провеждане на процедурата.
1. Достъп до документация за обществената поръчка
Възложителя предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявата в
Регистъра на обществените поръчки.
Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната интернет
страница на община Силистра - http://poruchki.silistra.bg/
В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците,
както и разяснения по документацията за участие.
Съгласно чл. 42, ал. 7 от ЗОП с публикуването на документите на профила на купувача се
приема, че заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в тях
обстоятелства, освен в случаите, когато участника се счита за уведомен от момента на
получаване на съобщението.
Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата обществена поръчка, е в
писмен вид и може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези
средства по избор на възложителя. Документи, с изключение на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 310 от ЗОП, във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, изпратени по факс
или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от
участника номер на факс или електронен адрес, удостоверено с потвърждение или автоматично
генерирано съобщение.
2. Разяснения:
Искане на разяснения
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението,
обявлението, документацията за обществената поръчка.
Срокове за искане на разяснения
Исканията за разяснения могат да бъдат правени до 5 дни, преди изтичане на срока за
получаване на офертите.
Срокове за предоставяне на разяснения
Възложителят предоставя разясненията в срок до 3 дни от получаване на искането и в тях
не се посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако
искането е постъпило след посочения срок.
Начин на предоставяне на разясненията
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.
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3. Разглеждане и оценка на оферти:
Дейността на комисията протича при спазване на относимите към процедурата
нормативни изисквания на ЗОП и Раздел VII и VIII от ППЗОП.
Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП, възложителят допуска оценка на ценовите предложения на
участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор
се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на ценовите предложения.
Място и дата на отваряне на офертите
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от
Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен
за отваряне на офертите.
Постъпилите офертите се отварят на датата и часа посочени в обявлението за поръчката, на
адрес гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” № 33, Заседателна зала.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и
представяне на съответните пълномощни.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията регистър,
удостоверяващ тяхното присъствие.
Оценка на офертите
Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите на участниците за настоящата
обществената поръчка е “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”, съгласно чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП.
Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската цена в лева без ДДС, предложена за
изпълнение предмета на обществената поръчка.
* Класирането ще се извърши на база обща стойност от предложените единични
цени (без включен ДДС).
* На първо място се класира офертата на участник, чиято обща стойност е найниска.
В случай, че постъпят две или повече еднакви като стойност ценови предложения,
класирането ще се извърши след публичен жребий при условията на чл.58 ППЗОП.
Сключване на договор
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка,
при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
2. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което
е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по т. 1, 2 или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията,
допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е
определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по
изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1 от ЗОП и са наложени от
обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
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Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител в случай, че определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.
За всички неуредени въпроси в настоящите указания относно подготовката на
офертите и провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Раздел. 5. Образци на документи.
Образец №1 – Заявление за участие
Образец №2 - ЕЕДОП;
Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
Образец №4 – Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1
от ЗОП;
Образец №5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66,
ал. 1 от ЗОП;
Образец №6 - Ценово предложение.
Раздел. 6. Приложения
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Проекто - договор;
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