
 

 

1 

 
 

София, ПК 1618, ул. „Генерал Суворов” 36, тел. +359 2 955 62 52, факс +359 2 856 71 79, emilian_stanev@mail.bg 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД – 09 – 118/22.10.2014 г. 

 На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във връзка със Заповед № РД-09- 

117/22.10.2014 г. на Директора на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, 
конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. лаптопи, 18 бр. настолни 

компютърни системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в училище»  при спазване на  Глава 

осма "а" от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА   

 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 

бр. лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в 

училище» 

2. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

2 СОУ „Акад. Емилиян Станев” гр. София разполага в една част от кабинетите с 

компютри и чрез тях се извършва интерактивно обучение по различни учебни дисциплини. 

Компютрите обаче са морално остарели и вече не са подходящи за съвременно обучение. 

Трудни са за обслужване и поддръжка. Затова трябва да бъдат изградени съвременни 

компютърни  зали от висок клас за добро функциониране на учебния процес. 

 

3. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.1. Място за изпълнение на поръчката – 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев” гр. София, ул. 

„Генерал Суворов” №36. 

3.2 Срок за изпълнение на поръчката – по предложение на участниците, но не повече 

от 10 дни, считано от датата на сключване на договора 

  

4. КОЛИЧЕСТВА И СТОЙНОСТИ 

4.1. Количества: 
Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 5 бр. лаптопи” - 

3 333,33 /три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки / лева без  включен 

ДДС;  

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 18 бр. настолни 

компютърни системи” - прогнозна стойност – 12 000,00 /дванадесет хиляди лева/ лева без 

включен ДДС; 

„Доставка, инсталиране, конфигуриране, и пускане в употреба на 30 бр. таблети” 

- прогнозна стойност – 12 500,00 /дванадесет хиляди и петстотин лева/ лева без включен ДДС; 
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4.2 Прогнозна  стойност на поръчката – 27 833,33  /двадесет и седем хиляди 

осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки / лева без включен ДДС. 

 

5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Настоящата обществена поръчка се възлага на осн. чл. 14 ал. 4 т. 2, от ЗОП при спазване 

на условията и реда на Глава осем „а” от ЗОП – Възлагане на обществени поръчки чрез 

публична покана. 

 

            6. ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1.  Преносим компютър – 5 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 
Процесор Мин. 2-ядрен с работна честота 1.9GHz  
Оперативна памет Мин. 4GB DDR3 
Екран Мин. 15“  мулти тъч екран с разделителна способност мин. 1366 х 768, 

LED подсветка 
Диск Мин. 500GB  
Видеоконтролер  Мин. ATI Radeon 7 серия или еквивалент 
Входно-изходни 

портове 
Мин.  HDMI,  USB 2.0,  USB 3.0,  стерео колонки, вход за микрофон и 

слушалки 
Мрежа Wi-Fi 802.11 b/g/n;  10/100 BASE-T Ethernet LAN;  
Камера  Мин. 1.3МР 
Батерия 4 клетъчна 
Операционна система MS Windows 8, или еквивалент 
Гаранция Мин. 12 месеца 

 

2.1. Таблет Тип 1 – 25 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 
Процесор Мин. 4-ядрен с работна честота 1GHz 
Оперативна памет Мин. 1GB 
Екран Мин. 10.1“ IPS матрица с разделителна способност 1280 х 800, 10 

точков мулти тъч екран 
Диск Мин. 16GB с възможност за разширение  
Входно-изходни 

портове 
Мин. Micro USB, micro HDMI, microSD card slot, колонки, микрофон, 

слушалки 
Свързаност Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 
Камера предна Мин. 2МР 
Камера задна Мин. 5МР 
Батерия Мин. 2 клетъчна с време на автономна работа до мин.9 часа 
Операционна система MS Windows, Android 4.х или еквивалент 
Тегло Макс. 0,510 кг. 
Сертификационни 

изисквания 
CE Mark 

Гаранция Мин. 12 месеца 
 

2.2. Таблет Тип 2 – 5 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Процесор Мин. 4-ядрен с работна честота 1.2GHz 
Оперативна памет Мин. 2GB 
Екран Мин. 10.1“ IPS матрица с разделителна способност 1920 х 1080, 10 

точков мулти тъч екран 
Диск Мин. 16GB с възможност за разширение  
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Входно-изходни 

портове 
Мин. Micro USB, micro HDMI, microSD card slot, стерео колонки, 

микрофон, слушалки 
Мрежа Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth; 3G; EDGE; GPRS 
Камера предна Мин. 1.2МР 
Камера задна Мин. 5МР 
Батерия Литиево-полимерна с време на автономна работа до мин.10 часа 
Операционна система MS Windows, Android 4.х или еквивалент 
Тегло Макс. 0,575 кг. 
Сертификационни 

изисквания 
CE Mark 

Гаранция Мин. 12 месеца 
 

3. Настолен компютър – 18 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 
Тип All in One 
Процесор Мин. 4-ядрен с работна честота 2,0GHz, мин 2 МB cache, 64 bit. 
Оперативна памет Мин. 4GB DDR3 
Диск Мин. 1TB   
Входно-изходни 

портове 
Мин. USB 2.0,  USB 3.0, микрофон, слушалки, card reader 

Мрежа WLAN, Bluetooth, 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN; 
Графичен контролер HD Graphics 
Операционна система MS Windows 8, или еквивалент 
Дисплей  Мин. 19,5”, мин. резолюция 1600x900, LED  
Други  USB мишка и клавиатура, вградена WEB camera мин 2Mpix 
Гаранция Мин. 12 месеца 

 

Забележка:  1. За посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или  производство съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП да се чете „или еквивалент” 

2. Посочените технически параметри са минимално необходимите за 

Възложителя. Участникът следва да предложи технически параметри еднакви или по-добри 

от посочените. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Изисквания при изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на МОН: 

1.1 Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в 

употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи. 

1.2 Офертата по Обособена позиция 1 следва да включва и обучение на отговорните 

за съответния кабинет лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване. 

1.3 Офертите следва да включват и всички разходи за лицензиран софтуер, необходим 

за функционирането на системата, извън софтуера, който се осигурява от МОН. 

1.4 Офертите следва да имат подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент – 

хардуер, софтуер (ако не е осигурен от МОН), инсталация и обучение, като в рамките на 

гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на даден компонент 

(например повреда на монитор по вина на Възложителя) Изпълнителят не следва да оферира 

по-високи цени от тези в офертата. 

1.5 В офертите следва да се упоменат и всички видове и бройки лицензиран софтуер, 

които са нужни за да функционират кабинетите съгласно изискванията, като за осигурените 

лицензи от МОН не се упоменава цена, а само се отбелязва „Осигурени от МОН“. 

1.6 Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да 

се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или 

еквивалент. 
1.7 Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 12 месеца, вкл. ремонт 

и подмяна на място. 
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1.8 Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 10 дни от 

сключването на договор. 

1.9 Изпълнителят е длъжен да извършва със свои средства (включително транспорт) 

гаранционен ремонт на доставените стоки в срок от 48 часа, на място, при Възложителя, 

само когато това е невъзможно – в свой специализиран сервиз. В случай, че ремонтът е по-

дълъг от 72 часа, Изпълнителят предоставя безплатно за ползване на Възложителя оборотни 

изделия от същия или по-висок клас като ремонтираните. 

1.10 Ценовата оферта не трябва да надвишава по размер определената прогнозна    

стойност. 
 

2. Общи изисквания към участниците за изпълнение на поръчката 1 
2.1. В обявената процедурата 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), Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закон за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП) както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата 

документацията за участие. 

2.1.1. Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, 

съдружниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение за участие в 

настоящата процедура. В този договор/споразумение съдружниците са длъжни да определят 

с какви ресурси  ще участва всеки съдружник в обединението и какви дейности ще извършва 

при изпълнение на обществената поръчка. 

2.1.2. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на 

офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до 

окончателното  изпълнение на поръчката;  

б) обединението (консорциум) е създадено със срок до окончателното изпълнение на 

обществената поръчка;  

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото 

изпълнение на обществената поръчк, независимо от срока, за който е създадено 

обединението; 

2.1.3. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора или в 

отделно пълномощно лице/а, което ще представлява обединението (консорциум) пред 

възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената 

поръчка.  

2.1.4. Договорът/споразумението за създаване на обединение (консорциум), както и 

пълномощното по т.2.2.3. следва да бъдат нотариално заверени. 

2.1.5. Когато участникът е представил договор/споразумение за създаване на 

обединение, чието съдържание не отговаря на изискванията, определени в т.2.2.1. – 2.2.4. от 

тази документация, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

2.1.6. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 

юридически лица, Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. 

2.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 

 а) който е осъден с влязла в сила присъда (освен ако е реабилитиран) за: 

• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система 

(включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК); 

•  подкуп по чл. 301 - 307 от НК; 

• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

                                                 
1
 Общи са изискванията, които са нормативно установени в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП  и се отнасят до 

всички участници, независимо от предмета на обществената поръчка. 
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• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 

 б) който е обявен в несъстоятелност; 

 в) който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 

 г) при който лицата по чл.47, ал.4 ЗОП, включително и прокуристите, когато има 

такива, са свързани лица, по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителната разпоредба на Закона 

за обществените поръчки
2
 с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, тази 

забраната се отнася за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата 

при възложител по чл.7, т.2 от ЗОП; 

д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)
3
; 

е) който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг 

участник; 

ж) който участва в обединение, създадено за участие в настоящата обществена 

поръчка;  

з) който е обединение и в неговия състав е включено физическо и/или юридическо 

лице, което участва и в друго обединение за изпълнение на същата обществена поръчка; 

и) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия. 

2.3. Не може да участва в настоящата процедура и участник, който: 

а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си; 

б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

                                                 
2 §1, т.23а от ДР на ЗОП. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) "Свързани лица" са:  

а) роднини по права линия без ограничение;  

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;  
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;  
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.  

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на 

държавата, съответно на общината в това дружество. 
3 Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, 

няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението 

на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало 

договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на 

такива търговски дружества или кооперации.  

 (2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1. 

  Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията 

си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 
на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 

пред институцията, в която е заемало длъжността.  

 (2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в 

което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 

освобождаването му от длъжност.” 
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в) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, в която се намира седалището на 

участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

  д) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

2.4. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените 

обстоятелства в т.2.2 и т.2.3. от този раздел с декларация, подписана от лицата, определени в 

чл. 47, ал.4 от ЗОП – по образец от настоящата документация за участие.  

2.5. Когато участникът е юридическо лице, за доказаване на обстоятелствата по т. 2.2, 

„б”,  „в”,  „д”, „е”, „ж” и „з” и  т.2.3 „а”, „в”, „г” и „д”, е достатъчно подаване на 

декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.   

2.6. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени 

в обстоятелствата по т.2.3 и т.2.4. в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има 

право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. 

2.7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва 

да отговаря на изискванията, описани в този раздел, в държавата, в която е установен. 

2.8. Когото участникът е обединение (консорциум) изискванията, посочени в т.2.3 и 

т.1.4. от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението (консорциум). 

2.9. Когото участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на 

обществената поръчка, изискванията, посочени в т.2.3 и т.2.4. от настоящия раздел, се 

прилагат и за подизпълнителите.  

2.10. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти в офертата. 

2.11. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не 

отговаря на нормативно установените изискванията в ЗОП, ЗПУКИ, ЗМИП и на общите 

изискванията, посочени в тази документацията за участие. 

2.12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за 

подбор се прилагат към обединението участник, а не към 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. 

2.13. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на 

изискванията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните 

обстоятелства, се ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ в процедурата: 

2.13.1. Не е представил някой от документите съгласно изискванията на настоящата 

документация. 

2.13.2. Има парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, 

ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 

данъци. 

2.13.3. Управител или член на управителен орган на участник в процедурата е осъден 

с влязла в сила присъда за някое от престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1 от ЗОП или за 

него е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП. 
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2.13.4. Лицата, които представляват участника съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП,  са 

свързани лица по смисъла на § 1 т. 23а. от допълнителните разпоредби на ЗОП "Свързани 

лица" с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата администрация. 

2.13.5. Представил е оферта, която не отговаря на условия, посочени в тази 

документация. 

2.14. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 

да участва само в едно обединение 

3. Специални изисквания към участниците в процедурата, свързани с 
изпълнението на поръчката 

3.1. Да имат офис/представителство и сервизна база в гр. София – удостоверява се със 

съответни документи; 

3.2. Технически възможности и квалификация 

3.2.1. Участникът следва да има правото да извършва дейностите предмет на поръчка 

на територията на Република България, съгласно действащото към датата на обявяване на 

поръчката законодателство в Република България  

3.2.2. Да декларират, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано и е в 

актуалната продуктова листа на производителя за 2014 година;  

3.2.3. Участникът трябва да разполага с оторизирани сервизи на територията на 

София. 

3.2.4. Физическите лица, които ще отговарят за прякото изпълнение на поръчката от 

страна на кандидата, да притежават съответните квалификация и правоспособност, 

съобразена с предмета и естеството на заданието – окомплектоване, доставка, монтаж, 

закупеното оборудване.  

IV. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи условия 

1.1. Офертите трябва да бъдат изготвени на български език и подадени преди крайния 

срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана.  

1.2. При изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията на възложителя.  

1.3. Представянето на офертите задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени от възложителя при спазване на Закона за обществените 

поръчки.  

1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта по една или повече 

обособени позиции, не се допускат варианти на офертите.  

1.5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

 

2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да 

удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 
 

3. Представяне на оферти 

3.1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.  

3.2. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на обществената 

поръчка. 

3.3. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. 

3.4. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата за обществена 

поръка, а именно 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, гр. София, ул. „Генерал Суворов“ 36 

преди часа и датата, посочени в поканата като срок за представяне на офертите. 

3.5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
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разписка, или чрез куриерска служба. Всички листи и документи съдържащи се в частите на 

офертата да са надлежно номерирани, подписани и подпечатани от упълномощеното лице 

представляващо фирмата участник. 

3.6. Върху плика участникът записва „Оферта”, името на участника, посочва 

наименованието и адреса на възложителя, наименованието на поръчката, за коя обособена 

позиция, лице за контакти, свой адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес.  

3.7. Пликът с офертата е със съдържание, подробно описано в т. 3 от Раздел V 

„Указания за подготовка на офертата”, както следва:  

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

3.8. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 

да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока 

за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

3.9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и 

в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 

митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 

взаимодействия с куриери или други. 

3.10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

3.11. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или 

променят офертите си. 

3.12. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. 

 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА 

 

А. Указания относно представянето на офертата 
1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта изготвена при 

условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в 

срока и на адреса, посочени в поканата за обществената поръчка по реда, описан в 

настоящите указания. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата. 

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 

упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или чрез куриерска служба.  

Върху общия плик с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

• Име и адрес на възложителя:  

• Име, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника 
• Следното означение 

 

 

Оферта 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. 

лаптопи, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети” по НП «ИКТ в 

училище»  

 Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица документи се представят в 

официален превод на български език, а документите по т.8.3, 8.4; 8.5.; 8.6;8.7; 8.8 и 8.9, които 

са на чужд език, се представят и в превод на български език. 
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Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

4. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят 

чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху 

копието на документа представляващия участникът е записал: 

- текста „Вярно с оригинала”; 

Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и 

положен печат (ако има такъв).  

Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата да са надлежно 

номерирани, подписани и подпечатани от упълномощеното лице представляващо фирмата 

участник. 

5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са 

задължителни за участниците.  

6. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да 

отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на 

документацията за участие. 

7. При приемането на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа 

на приемането и данните се отбелязват във входящ регистър. Възложителят не приема и 

връща незабавно на приносителите оферти, които са в не запечатан, прозрачен или скъсан 

плик или са представени след изтичане на крайният срок за получаване на офертите, като 

тези обстоятелства се вписват във входящия регистър. 

 

Б. Съдържание на офертата и минимални изискания към участниците. 
8. Офертата (Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по представените 

в документацията образци. Офертата задължително съдържа:  

8.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата поставен най-отгоре, подписан 

от представляващия участника (в оригинал). В случай на обединение - от лицето, посочено 

като представляващо обединението в нотариално заверен договор за създаване на 

обединението, или друго изрично упълномощено лице. 

8.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 

8.2.1 Заверено от участника копие от документ за регистрация или посочен единен 

идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23, чл.4 от Закона за търговския регистър (ЗТР), 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, 

участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях 

копие на документа за самоличност.  

8.2.2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, се представя документ за регистрация на чуждестранно лице, 

съобразно националното му законодателство. Документът се представя и в официален 

превод. 

8.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически 

лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис 

(като в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се представя в превод на 

български език).  В акта за създаването на обединение/консорциум трябва да са посочени 

клаузи, които гарантират че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, 

заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на 

обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 

договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в 

състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато в приложения акт за създаване 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. 
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8.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, 

когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2 по-горе), а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

  

8.4. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, 

ако се предвиждат такива. 

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на 

подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие 

(процент от общата стойност на поръчката). 

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват 

посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва „Съгласно приложен 

списък”.  

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в 

изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на 

участието си. 

Подизпълнителите удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се 

прилагат към офертата на участника: 

- декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (оригинал) - представляващия 

и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към 

настоящата документация    

8.5. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и 

неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна 

съвместимост.  

8.6. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип,  

включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт.  

          8.7. Справка-декларация за наличие на собствена или наета сервизна база за 

осъществяване на гаранционното поддържане на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане   

8.8. Декларация за липса на данъчни задължения към държавата и общината 

9.    Техническо предложение – Приложение №2 

10. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката в оригинал (изготвено по 

образец - Приложение №3 

11. Договор и примерни образци на декларации – Приложение №4    

Участниците трябва внимателно да се запознаят с тези Указания и да се въздържат от 

включване към офертите на излишни документи, както и многобройни документи, 

потвърждаващи едни и същи обстоятелства. Излишни документи, демонстриращи 

възможности и опит над изискваните, няма да се вземат предвид при оценка на офертите. 

Описът на документите се поставя най-отгоре и трябва да е подписан от лицето, 

представляващо участника по закон, а в случай на обединение – от лицето, посочено като 

представляващо обединението в нотариално заверен договор за създаване на обединението, 

или друго изрично упълномощено лице.  

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при 

изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези 

ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в 

обединението физически и/или юридически лица. 

Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата да са надлежно 

номерирани, подписани и подпечатани от упълномощеното лице представляващо фирмата 

участник. 
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ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

    Икономически най-изгодно предложение, оценено при следните критерии: 

І. Финансово предложение – относителна тежест 40 на сто 
ІІ. Техническо предложение – относителна тежест 60 на сто 

   

                 І. Финансово предложение 
Кф – Оценка на предложената цена 

 

           Кф   =  (Кфмин : Кфx)   х 40 на сто или 0.40                                             

        Кфx – предложена цена на конкретния  участник 

 Кфмин – най-ниска предложена цена                     

 

/изразява съотношението между най-ниска предложа цена от всички подадени оферти    

констатирана от комисията при отварянето на всички предложения към предложената 

цена  дадена  от конкретния  участник, който се оценява от комисията, с тежест  40 на 

сто/ 

      

ІІ. Техническо предложение 
Кт – Оценка на техническото предложение 

          Кт   =  (Ктх : Ктмин)   х 60 на сто или 0.60 

                     Ктx – оценка на техническото предложение дадено от комисията на конкретния  

участник 

           Ктмин – най-ниска оценка на техническото предложение дадена от комисията  

от всички подадени предложения 

 

/изразява съотношение между оценката на техническото предложение дадена от 

комисията на конкретния участник и най-ниската оценка на техническо предложение 

дадено от комисията от всички подадени предложения,  с тежест  60 на сто/ 

 

 Ктх = Кт1 + Кт2+ Кт3.1+ Кт3.2 

  

 

Кт1 – Оценка на техническото предложение по позиция преносим компютър/лаптоп/; 

Максимален брой точки – 20 

 

 

Кт 1– Критерии  

 

Присъдени точки 

Работна честота на 

процесора 

Отговаря на минимални изисквания – 5 точки 

Работна честота на процесора – отговаря на минималните 

изисквания и  <2.3GHz – 7 точки 

Работна честота на процесора >=2,3GHz – 10 точки 

Гаранционен срок 

от производителя 

на изделието 

Отговаря на минимални изисквания – 5 точки 

Гаранционен срок – 24 месеца – 7 точки 

Гаранционен срок – 36 месеца – 10 точки 
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 Кт2 – Оценка на техническото предложение по позиция Настолен компютър; 

Максимален брой точки – 40 

Кт2 – Критерии  

 

Присъдени точки 

Гаранционен срок 

от производителя 

на изделието 

Отговаря на минимални изисквания – 25 точки 

Гаранционен срок – 24 месеца – 30 точки 

Гаранционен срок – 36 месеца – 40 точки 

 

 

  

 

             Кт3.1 – Оценка на техническото предложение по позиция Таблет Тип 1; 

 Максимален брой точки – 30 

Кт1 – Критерии  

 

Присъдени точки 

Работна честота на 

процесора 

Отговаря на минимални изисквания – 10 точки 

Работна честота на процесора – отговаря на минималните 

изисквания и  <1.3GHz – 12 точки 

Работна честота на процесора  >=1.3GHz – 15 точки 

Защита на дисплея 
Липса на защита – 10 точки 

Наличие на защитно стъкло от типа Gorilla glass или 

еквивалентна – 15 точки 

 

 

              Кт3.2 – Оценка на техническото предложение по позиция Таблет Тип 2; 

Максимален брой точки – 10 

Кт2 – Критерии  

 

Присъдени точки 

Работна честота на 

процесора 

Отговаря на минимални изисквания – 3 точки 

Работна честота на процесора – отговаря на минималните 

изисквания и  <1.5GHz – 5 точки 

Работна честота на процесора >=1.5GHz – 7 точки 

Резолюция на 

екрана  

Отговаря на минимални изисквания – 2 точки 

Подържа по-висока от минималната  резолюция – 3 точки 

 

 

  

 

   КО – крайна оценка, получаваща се като сбор от оценката на финансовото и 

техническото предложение на всеки участник,  

   КО=Кф + Кт.  
 Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка се класира на първо 

място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 
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VI. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Всеки участник следва да представи своевременно офертата до 17:00 часа на 

31.10.2014г. на адрес: гр. София, ул. „Генерал Суворов” № 36. 

 

VII. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите ще бъдат отворени на заседание на комисията за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите на 03.11.2014 г. в 11:00 часа в Дирекцията на 2 СОУ „Акад. 
Емилиян Станев” гр. София. За извършената работа комисията съставя протокол съгласно 

чл. 101г, ал. 4 от ЗОП в срок до 04.11.2014 г. 
 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител по всяка обособена 

позиция ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор. 

2. Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор, 

представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка 

със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се 

прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

3. Преди подписването на договора, участникът, определен за изпълнител следва да 

представи: 

3.1. Документи, издадени от компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 47 ал. 1 т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на представляващите 
ЮЛ или на едноличния търговец. 

3.2. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.  

3.3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице. 

4. Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи. 

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие „Вярно с оригинала” 

и следва да бъдат издадени не по-рано от 1 (един) месец преди датата на представянето им.  

5. В случай, че участникът определен за Изпълнител не представи документите по т.5  

или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят 

може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата. 

Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за 

сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на 

обстоятелствата по предходното изречение. 

6. Ако вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже 

да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата. 

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1.  Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона 

за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата. 

2.  В случай, че документацията за участие или част от нея се предава на участниците 

освен на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на 

различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

3.  Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от 

българския, същите следва да бъдат представени и в превод на български език. При 

несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български 

език. 

   4. Документацията за избор на изпълнител за за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в 




