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ГЛАВА I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Правно основание. 

          Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1; буква „б“,  чл. 73, ал. 1 и чл. 
82, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

2. Вид на процедурата. 
Открита процедура, която приключва със сключване на рамково споразумение 

с един изпълнител, в което са определени всички условия за срок от 36 (тридесет и 
шест) месеца от датата на подписване на споразумението. 

3. Предмет на обществената поръчка. 
 Предмет на обществената поръчка: “Сключване на рамково споразумение за 
доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол“, 
съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена 
в 5 (пет) обособени позиции, както следва: 
 3.1.Обособена позиция № 1 –„Доставка на денсиметър ръчен за 
нефтопродукти“ – 14 броя за срока на рамковото споразумение; 
          3.2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на полуавтоматичен апарат за 
дестилация на нефтопродукти“ – 14 броя за срока на рамковото споразумение; 
           3.3. Обособена позиция № 3 – „Доставка на апарат за определяне на пламна 
температура в затворен тигел по метода на Пенски-Мартенс“ – 14 броя за срока на 
рамковото споразумение; 
           3.4. Обособена позиция № 4 – „Доставка на апарат за определяне на пламна 
температура в отворен тигел по метода на Кливланд“ – 14 броя за срока на 
рамковото споразумение; 
           3.5. Обособена позиция № 5 – „Доставка на апарат за определяне на пламна 
температура в затворен тигел по метода на TAG“ – 14 броя за срока на рамковото 
споразумение; 

Участниците могат да участват в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка за доставката на една, няколко или всички обособени позиции.  
 

4. Технически спецификации  на които следва да отговаря лабораторната 
апаратура. 

4.1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на денсиметър ръчен за 
нефтопродукти“: 

 

 

№ по ред 
Наименование на  

лабораторната апаратура 
ТС 

1 Денсиметър ръчен за нефтопродукти ТС К 21.3003.18 



    4 

4.2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на полуавтоматичен апарат за 
дестилация на нефтопродукти“: 

 
 

4.3. Обособена позиция № 3 – „Доставка на апарат за определяне на пламна 
температура в затворен тигел по метода на Пенски-Мартенс“: 

 

 
 

4.4. Обособена позиция № 4 – „Доставка на апарат за определяне на пламна 
температура в отворен тигел по метода на Кливланд“: 

 

 
4.5. Обособена позиция № 5 – „Доставка на апарат за определяне на пламна 

температура в затворен тигел по метода на TAG“: 
 

 
Доставките на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол 

от предмета на поръчката за конкретните договори ще бъдат заявявани с конкретни 
количества по съответни технически спецификации в рамките на осигурените 
финансови средства за срока на действие на Рамковото споразумение.  

№ по 
ред 

Наименование на  
лабораторната апаратура 

ТС 

1 Полуавтоматичен апарат за дестилация на нефтопродукти ТС К 21.3004.18 

№ по ред 
Наименование на  

лабораторната апаратура 
ТС 

1 
Апарат за определяне на пламна температура в 
затворен тигел по метода на  Пенски-Мартенс 

ТС К 21.3005.18 

№ по 
ред 

Наименование на  
лабораторната апаратура 

ТС 

1 
Апарат за определяне на пламна температура в 
отворен тигел по метода на Кливланд 

ТС К 21.3006.18 

№ по 
ред 

Наименование на  
лабораторната апаратура 

ТС 

1 
Апарат за определяне на пламна температура в 
затворен тигел по метода на TAG 

ТС К 21.3007.18 
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5. Срок на действие на рамковото споразумение - 36 (тридесет и шест) 
месеца от датата на подписване на споразумението. 
          Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на 
офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП 
- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка за последните три години, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с документи които доказват извършените доставки. 
  При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този 
критерий за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.  
 Под сходен предмет на обществената поръчка за всички обособени позиции се 
разбира изпълнени доставки на лабораторна апаратура за анализ на химически 
продукти.  

Минимално изискване:  
 За всяка обособената позиция, за която участникът подава оферта следва да 

има изпълнена поне една доставка на не по-малко от 2 броя лабораторна апаратура, 
за последните три години, считано преди датата на подаване на офертата. 

 Ако участникът участва за повече от една обособена позиция следва да 
посочи изпълнени доставки на минимум сумарното количество (броя) лабораторна 
апаратура в зависимост от обособените позиции, за които участва в 
съответствие с минималните изисквания, посочени по горе. 

Ако участникът е посочил в офертата си подизпълнители, те трябва да 
отговарят на минималните изисквания съобразно вида и дела от поръчката, която ще 
изпълняват. 

6. Плащания:  
За всеки конкретен договор в срока на рамковото споразумение начинът на 

плащане за доставка на лабораторната апаратура се определя от Възложителя и може 
да бъде по един от следните начини: 

6.1. Плащане след изпълнение на доставката, по банков път, в срок до 30 
/тридесет/ календарни дни след изпълнение на задълженията по съответните 
договори и представяне от изпълнителите в Дирекция „Отбранителна аквизиция” на 
следните документи:  

а. оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател; 

б. оригинал на приемо-предавателен протокол, подписан от  представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател. Същият се изготвя и 
подписва след изготвянето и подписването на протокол за оценка на съответствието; 

в. складова разписка ПФПСД 031 и/или акт за дълготрайни материални активи 
ПФПСД 001 за приемане/предаване на материални запаси – оригинал, издадена и 
подписан/а от военното формирование краен получател. Попълва се единичната цена 
с ДДС до втория знак на десетичната запетая. 
           6.2. Авансово плащане, в български лева с платежно нареждане, по банковата 
сметка на Изпълнителя, в размер до 100 % (сто процента от стойността на договора), 
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в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне от Изпълнителя на следните платежни 
документи: 

а. оригинал на фактура за авансово плащане. 
б. оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане 

в размер 100% от стойността на аванса със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след 
доставката на лабораторната апаратура или застрахователна полица, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или 
паричен превод –  внесен по сметката на дирекция „Финанси“– МО в Българска 
Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

7. При сключването на договор въз основа на рамковото споразумение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер 5% (пет процента) от 
стойността му без ДДС, в една от следните форми: 

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума в лева - платима по 
банковата сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - 
Централно управление, пл. Княз Александър Първи" № 1 по набирателната сметка на 
дирекция "Финанси"-МО - IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD; 

2. оригинал на банкова гаранция, отговаряща на следните изисквания: да 
бъде издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да бъде безусловна и неотменима, да има 
срок на валидност 30 дни след изпълнение на всеки конкретен договор, да съдържа 
условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с предвидена възможност за изплащане на части. 

3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението, чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя – оригинал, съгласно приложение № 7 към 
настоящето рамково споразумение със срок на валидност 30 дни след изпълнение на 
договора. 

7.1. Изисквания на гаранции под формата на застраховка. 
7.1.1. При застраховка под формата на гаранция за изпълнение на 

договора:  
7.1.1.1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея 

добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни 
на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща 
застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена 
застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
7.1.1.2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на 

чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
7.1.1.3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката 

и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 
договора за доставка).  

7.1.1.4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 
пълен размер, като копие от платежния документ се представя на Бенефициента. 

7.1.1.5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
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изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано 
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо 
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и 
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на 
Бенефициента към Изпълнителя.  

7.1.1.6. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за 
доставка е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в 
който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и 
единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по 
застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на 
предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното 
съдържание се запазват.  

7.1.1.7. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 
допуска. 

7.1.1.8. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в 
други документи. 

7.1.1.9. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-
ранното от следните обстоятелства: 

7.1.1.10.Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените 
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

7.1.1.11.Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента 
на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

7.1.1.12. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други 
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

7.1.1.13. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента 
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

7.1.2. При застраховка под формата на гаранция за авансово плащане: 
7.1.2.1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея 

добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни 
на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща 
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застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена 
застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
7.1.2.2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на 

чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
7.1.2.3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката 

и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 
договора за доставка).  

7.1.2.4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 
пълен размер.  

7.1.2.5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано 
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо 
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението.  

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна 
на Изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователната полица), 
за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови 
средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на 
Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са 
упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово 
платените финансови средства. 

7.1.2.6. Размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната 
полица се редуцира частично със стойността на извършените доставки. Редуцирането 
може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 
подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към 
Застрахователя за изпълнение на съответна част от договора и възможност за 
редуциране на застрахователната сума.  

7.1.2.7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за 
доставка е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в 
който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и 
единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по 
застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на 
предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното 
съдържание се запазват.  
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7.1.2.8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 
допуска. 

7.1.2.9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в 
други документи. 

7.1.2.10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-
ранното от следните обстоятелства: 

7.1.2.10.1. Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на 
издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

7.1.2.10.2. Връщане на оригинала на застрахователната полица от 
Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до 
Застрахователя. 

7.1.2.11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други 
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

7.1.2.12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента 
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 

8. Място за доставка – военно формирование 24510-София. 
9. Стоките, предмет на доставка по сключен договор въз основата на рамково 

споразумение с Министерство на отбраната, подлежат на кодификация съгласно 
изискванията на кодификационна клауза, разработена в съответствие с принципите 
на Кодификационната система на НАТО и посочена в проекта на договор, приложен 
в документацията за участие в процедурата. 
          10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не сключи конкретен договор към 
рамковото споразумение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на обезщетение. 
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ГЛАВА II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА,  
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

 СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи условия за участие в процедурата: 
1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което 
отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
Правилника за прилагане на ЗОП и в другите нормативни актове, приложими към 
предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, 
посочени в настоящата документация. 

1.2. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен участник, 
за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, както 
следва: 

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда 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; 

1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1.2.1., в друга държава членка или трета страна; 

1.2.3. 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 съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила 
акт на компетентен орган; 

1.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

1.2.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
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която кандидатът или участникът е установен; 

1.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

1.2.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или 
е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 
дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 
положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен. 

Тези обстоятелства се удостоверяват в електронния Единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).  

Участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок 
от настъпване на някое от обстоятелството по чл.54, ал. 1, чл.55, ал.1, т.1  и чл.101, 
ал.11 от ЗОП.  

Възложителят може да изисква от участника по всяко време след отваряне на 
офертите да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно 
провеждане на процедурата.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни 
обстоятелства се попълва в еЕЕДОП както следва: 

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 
присъди за следните престъпления: 

- Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 
- Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 
- Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 
- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 
- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от  НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 
- Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 
В Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП участникът следва да предостави основания, 

свързани с плащане на данъци или социално осигурителни вноски. 
В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а, 
255а или 256 – 260 от НК. 

В Част ІІІ, Раздел Г на еЕЕДОП се декларират наличието/липсата на 
обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 
при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 
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В Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП участникът предоставя и информация относно: 
1. Нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност; 
2. Наличието или отсъствието на обстоятелствата по чл.327  б   от ЗОВСРБ; 
3.  Нарушение  в областта на трудовото право  –  чл. 61, ал.1, чл. 62, ал.1 или  

ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2 , чл. 118, чл. 128,  чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от 
Кодекса на труда. 

 
1.3. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за когото 

са налице обстоятелствата чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ. Отсъствието на 
обстоятелства по чл.327б от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от 
еЕЕДОП. За обстоятелства по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация 
(приложение №4 към документацията). 

1.4. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници, 
които не са представили декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (приложение №3 към документацията). 

1.5. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници, 
които са свързани лица по смисъла на чл. 101, ал. 11, чл. 107, т. 4 от ЗОП и §2, т.45 от 
ДР на ЗОП. Отсъствието на обстоятелството следва да се декларира в част трета 
раздел „Г“ от еЕЕДОП. 

 
 
1.6. При наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, участниците подлежат на отстраняване, а ако процедурата е 
приключила със сключен договор, то последиците за него са съгласно чл.5, ал.1, т.3, 
б. „б“ и „в“ и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Обстоятелството следва да се 
декларира в част трета раздел „Г“ от еЕЕДОП. 

 
 
2. Срок на валидност на офертите: 
2.1. Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 4 (четири) месеца, от 

датата, която е посочена за крайна дата за получаване на офертата.  
2.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на 

офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани 
участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. 
Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се 
отстранява от участие. 
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3. Указания за представяне и съдържание на документите свързани с 

участието в процедурата: 
3.1. Документите свързани с участието в процедурата се представят от 

участника или упълномощен от него представител в запечатана непрозрачна 
опаковка, съгласно изискванията на  чл.47, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за 
прилагане на ЗОП (ППЗОП) и указанията, дадени в настоящата документация. Всеки 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка изготвя документите в 
съответствие с чл.39 от ППЗОП и съгласно изискванията  на Възложителя. 

Върху опаковката участникът изписва: 

Министерство на отбраната, 
Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 
 

ДОКУМЕНТИ за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “ Сключване на рамково споразумение за 
доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол“ 
за обособена/и позиция/и №/№№ „…………………………………………………“ 

и следната информация: наименование на участника (включително 
участниците в обединението /когато е приложимо/), адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес. 
 

3.2. Опаковката по т. 3.1. трябва да съдържа, както следва: 
3.2.1. Опис на представените документи, подписан от участника по образец 

(приложение № 8 от настоящата документация). 
3.2.2. Оферта за участие включваща следните документи: 
3.2.2.1. Оферта – съгласно чл.101 от ЗОП по образец Приложение № 1, Глава 

IV от настоящата документация, подпечатана и подписана от законния представител 
на участника, или от пълномощник, за което се представя нотариално заверено 
пълномощно.  

3.2.2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки – електронен 
(еЕЕДОП) – съгласно образеца Приложение № 2, Глава IV от настоящата 
документация в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, ал.2, т.1, чл.41, 
чл.45 от ППЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП 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.  

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП еЕЕДОП се представя задължително в 
електронен вид.  

3.2.2.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 4, Глава IV от 
настоящата документация. 
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3.2.2.4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари (ЗМИП) – съгласно образеца – Приложение № 3 от настоящата 
документация. 

Горепосочените декларации се подписват от лицето/та, което/които 
управлява/т и представлява/т участник. Достатъчно е декларациите да бъдат 
попълнени от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
участника. 

3.2.2.5. Възложителят може да изиска от кандидат или от участник - 
обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за 
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 
обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
3.2.2.6. Техническо предложение, съдържащо: 
3.2.2.6.1. Предложение за изпълнение на поръчката за всеки отделен вид 

лабораторна апаратура в съответствие с техническите спецификации и изискванията 
на възложителя - съгласно образец Приложение №5, Глава IV от настоящата 
документация. 

3.2.2.6.2. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, когато е 
приложимо. 

3.2.2.7. Ценово предложение, съдържащо: 
Ценовото предложение на участника се изготвя съгласно образец  Приложение 

№ 6, Глава IV от настоящата документация, като се поставя в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответната 
обособена позиция. 

3.3. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
опаковката по т.3.1. за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани 
документи по т.3.2.2.6. „Техническо предложение“ и отделни непрозрачни пликове с 
надпис "Предлагани ценови параметри" по т.3.2.2.7., с посочване на позицията, за 
която се отнасят. 

Документите по чл.47 от ППЗОП по т. 3.2.2.1 до т. 3.2.2.5 се представят общо 
поради факта, че критериите за подбор за разглеждане в обществената поръчка са 
еднакви. 

3.4. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, т. 1-7 от ЗОП 
или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1, т.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 еЕЕДОП и се прилагат доказателства. 

3.5. Участниците задължително декларират, че ще ползват или не 
подизпълнител по поръчката – в еЕЕДОП. 

3.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или ползва 
ресурсите на трети лица при изпълнение на поръчката, документите по т. 3.2.2.2, 
3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 се представят за всеки от тях.  
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В този случай участникът посочва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, 
който ще изпълняват като преди подписване на договор (ако бъде избран за 
изпълнител) или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП представя и доказателство за 
поетите от подизпълнителите задължения. 

За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от 
процедурата в частта лично състояние по чл.54, ал.1. т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 
както и  по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ. Подизпълнителите следва да представят 
декларации по чл. 327, ал. 1 ЗОВСРБ, чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП и да отговарят на 
съответните критерии за подбор. 

3.7. Лице, което участва в обединение или което е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

3.8. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само 
в едно обединение. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 
от третите лица задължения. Възложителят изисква  от кандидата или участника да 
замени посоченото от него трето лице , ако то не отговаря на някое от условията по 
чл. 65, ал. 4 от ЗОП. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, документите се представят и в превод. 

3.9. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.  
3.10. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни 

юридически лица представят съответните еквивалентни документи, съгласно 
изискванията на ЗОП, издадени от компетентен орган в държавата, в която са 
установени и в превод на български език. Физическите лица, участници в 
процедурата или включени в състава на обединения, представят копие на документ 
за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се 
представя и превод на български език. 

3.11. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка 
на съответния участник. 

3.12. При приемане на офертата върху опаковката ще се отбележат поредния 
номер, датата и часа на получаването и данните ще се запишат във входящ регистър, 
за което на приносителя ще се издаде документ. 

3.13. Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно на 
участниците оферти, представени след изтичане на крайния срок или в не запечатана 
опаковка или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се записват във входящия 
регистър. 

3.14. Офертите трябва да се представят в дирекция „Отбранителна аквизиция“ 
на адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5.  

Краен срок за представяне на офертите – до 17:30 часа на деня посочен в т. 
IV.2.2 от Обявлението за обществената поръчка. След този срок оферти няма да 
се приемат от Възложителя.  
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ГЛАВА III 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

1. Критерий за възлагане: 

Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал.2, т. 1 от ЗОП обществената поръчка се възлага въз 
основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя за всяка обособена позиция 
въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.  

На първо място за всяка отделна обособена позиция се класира участникът 
предложил „най-ниска цена“. 

Оферираната цена за конкретния вид лабораторна апаратура е 
окончателна и не може да се променя за срока на действие на рамковото 
споразумение. 
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ГЛАВА IV  

ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  
СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
1. Използване на капацитета на трети лица 
1.1. участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност. 

1.2.  По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с 
чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията 
на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 
необходим този капацитет. 

1.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. 

1.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 
налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето 
лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 1.4. 

1.6. В условията на процедурата Възложителят може да предвиди изискване за 
солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, 
чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние. 

1.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 
капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 1.2. – 1.4. 

2. Подизпълнители. 
2.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите, вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват, ако възнамеряват да използват такива. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения. 

2.2. 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. 

2.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията на т.2.2. 

2.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
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2.5. 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: 

2.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 

2.5.2. 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. 

2.6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по 2.5. 

3. Сключване на Рамково споразумение за обществена поръчка. 
3.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие, че при подписване на Рамковото споразумение 
определеният изпълнител: 

3.1.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 
3.1.2. представи определената гаранция за обезпечаване изпълнението на 

договора; 
3.2.  Възложителят не сключва Рамково споразумение, когато участникът, 

класиран на първо място: 
а) откаже да сключи Рамково споразумение; 
б) не изпълни някое от условията по т.3.1., или 
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

3.3. В случаите по т. 3.2. възложителят може да измени влязлото в сила 
решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи 
втория класиран участник за изпълнител. 

За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 
по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

3.4. 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 кандидати и/или 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
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ГЛАВА V 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1.Приложение № 1 – Образец на оферта за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. 

2.Приложение № 2 – Образец на електронен Единен европейски документ за 
обществени поръчки (попълва се само електронно). 

3.Приложение № 3 – Образец на декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари. 

4. Приложение № 4 – Образец на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ. 
5. Приложение № 5 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката. 
6. Приложение № 6 – Образец на ценово предложение. 
7. Приложение № 7 – Образец на проект на рамково споразумение. 

  8. Приложение № 8 – Образец на опис на представените документи по чл.47, ал. 3 от 
ППЗОП. 

 
        


