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РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Обща информация за обекта и предмета на обществената поръчка.
Основната цел на обществената поръчка е да се осигурят необходимите за дейността на
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК), лабораторни реактиви и
консумативи, във връзка с изпълнение на Национална програма за контрол на остатъци от
пестициди (НПКОП) и на програми за официален контрол на замърсители -нитрати, тежки
метали, микотоксини, и други замърсители в суровини и храни от растителен произход и
фуражи, изпълнение на Национална контролна програма за съответствие на продукти за
растителна защита и изпълнение на Национална мониторингова програма за съответствие на
минерални торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати с техническите
спецификации и нормативните изисквания.
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на реактиви, резервни и
общолабораторни консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 12 обособени
позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ” и „за GC/HPLC
анализи”;
Обособена позиция № 2 „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3 „Резервни консумативи за налични апарати (на производители: Thermo
Finigan и DIONEX)“;
Обособена позиция № 4 „Резервни консумативи за налични апарати (на производители: Agilent
и Varian) и картриджи тип Quechers“;
Обособена позиция № 5 „Резервни консумативи за налични апарати (на производител:
HITACHI)“;
Обособена позиция № 6 „Резервни консумативи за налични апарати (на производители: Water
Pro PS, LABCONCO, Smart UPS, Dominik hunter, Jenway, Waring, Silverson)“;
Обособена позиция № 7 „Пипети за пробоподготовка и работни разтвори“;
Обособена позиция № 8 „Консумативи“;
Обособена позиция № 9 „Имуноафинитетни колонки“;
Обособена позиция № 10 „Лабораторна стъклария“;
Обособена позиция № 11 „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 12 „Референтни материали“.
Редът и условията, при които ще бъде определен изпълнител по всяка обособена позиция на
поръчката са съобразени със ЗОП и Правилника за прилагането на ЗОП.
Възложител на настоящата процедура „Публично състезание“ за избор на изпълнител на
обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и пета, Раздел II от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП е Директорът на ЦЛХИК.
ЦЛХИК е с административен адрес: гр. София, п.к. 1330, бул. „Никола Мушанов“ № 120.
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.babh.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://babh.government.bg/op/.
Лице за контакти: Борислав Блажев – началник отдел „Елементен анализ и торове“,
тел.:02/8129877, e-mail: B_Blazhev@bfsa.bg
2. Правно основание
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание
чл.18,ал.1,т.12; чл.20, ал.2, т.2; чл.176 и чл.178 от Закона за обществените поръчки. За
нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по
провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и приложимите
национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
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3. Място за изпълнение
Мястото за изпълнение на доставките, предмет на обществената поръчка, е на територията на
Република България, в ЦЛХИК, на адрес: гр. София, п.к. 1330, бул. „Никола Мушанов“ № 120.
4. Срок за доставка и изпълнение
4.1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
сключване на договора по съответната обособена позиция.
4.2. Срокът за доставка по всяка обособена позиция е до 10 календарни дни от получаване на
заявката на Възложителя.
*На основание чл.114 от ЗОП, възложителят уведомява кандидатите и участниците, че при
откриване на процедурата не е осигурено финансиране за изпълнение на обществената поръчка,
поради което в проекта на договор е предвидена клауза/условие за отложено изпълнение.
5. Предмет и прогнозна стойност на всяка обособена позиция
Прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет „Доставка на реактиви, резервни и
общолабораторни консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 12 (дванадесет) обособени
позиции за целия срок на изпълнение на договора е в размер на 194 321 /сто деветдесет и
четири хиляди, и триста двадесет и един/лева без ДДС, разпределена по обособени позиции,
както следва:
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Наименование на обособената позиция

Прогнозна
стойност*
/в лева без ДДС/
Химикали със степен на чистота „чисти за анализ” и „за GC/HPLC
13942
анализи”
Органични разтворители и киселини
12075
Резервни консумативи за налични апарати (на производители: Thermo
10675
Finigan и DIONEX)
Резервни консумативи за налични апарати (на производители: Agilent
50098
и Varian ) и картриджи тип Quechers ;
Резервни консумативи за налични апарати (на производител:
5929
HITACHI)
Резервни консумативи за налични апарати (на производители: Water
11782
Pro PS, LABCONCO, Smart UPS, Dominik hunter, Jenway, Waring,
Silverson);
Пипети за пробоподготовка и работни разтвори
7050
Консумативи
6585
Имуноафинитетни колонки
21620
Лабораторна стъклария
7164
Сертифицирани сравнителни материали
28301
Референтни материали
19100
Обща стойност: 194 321 лева

*Прогнозните стойности за всяка обособена позиция са посочени в съответствие с изискванията
на техническите спецификации – Приложения А - от № 1 до № 12.
*Прогнозната стойност по обособена позиция №3 включва доставка на посочените резервни
консумативи и инсталация/монтаж на наличния апарат на доставения резервен консуматив по
подпозиции № по ред 1, 3, 7 и 11.
*Прогнозната стойност по обособена позиция №4 включва доставка на посочените резервни
консумативи и инсталация/монтаж на наличния апарат на доставения резервен консуматив по
подпозиции № по ред10, 19, 22 , 26 и 44.
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*Прогнозната стойност по обособена позиция №5 включва доставка на посочените резервни
консумативи и инсталация/монтаж на наличния апарат на доставения резервен консуматив по
подпозиции № по ред 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11
*Прогнозната стойност по обособена позиция №6 включва доставка на посочените резервни
консумативи и инсталация/монтаж на наличния апарат на доставения резервен консуматив по
подпозиции № по ред 1, 3, 4, 9 и 16.
*Посочените прогнозни стойности (обща стойност и по обособени позиции) се явяват и
максимални, като участниците следва да съобразят ценовите си предложения с финансовия
ресурс на Възложителя. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.

*Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката, като попълват и подават ценово
предложение по образец (Приложение от № С-1 до № С-12 за съответната обособена позиция).
Цената трябва да бъде посочена в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак
и следва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката до мястото на
доставката.
6. Критерий за възлагане
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“.
Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най –
ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закон за обществените поръчки.
Класиране – възложителят ще класира участниците по критерии „най – ниска цена“.
Необичайно благоприятни оферти
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка, възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на
неговото образуване, която трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложените в нея цена е с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в
предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
Избор на изпълнител:
Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
Когато предложените цени в офертите на двама или повече участника за една обособена
позиция са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти за съответната обособена позиция.
РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
1. Технически спецификации.
1.1.Техническата спецификация за всяка обособена позиция е посочена в съответното
приложение от № A-1 до № A-12, неразделна част от настоящата документация.
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1.2.Участникът представя попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на
поръчката по съответната обособена позиция (Приложение № 2 – образец), в съответствие с
Техническите спецификации и изискванията на Възложителя, с приложени към него:
1.2.1. съответното за обособената позиция Приложение от № В-1 до № В-12 - по образец,
попълнено и подписано, в което участникът посочва производителя, конкретния каталожен
номер на всяка от стоките, срок на годност, количество, опаковки и др.
 За обособени позиции №1 и №2, броят опаковки, посочени в колона „Вид на опаковката”,
трябва да са кратни на общото количество посочено в колона „Количество”.
 За обособени позиции №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №11 трябва да бъде спазена
посочената мярка.
 Неизпълнението на изискванията по предходните точки или непопълването на някоя колона
или ред в таблиците от съответното за обособената позиция Приложение от №В-1 до №В-12 по образец, ще се счита за несъответствие с изискванията на възложителя и участникът ще бъде
отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка;
 При несъответствие между декларираното от участника и каталога на производителя на
оферираните стоки, се приема за достоверно посоченото в каталога на производителя.
1.2.2. описание (спецификации и характеристики) на стоките и/или образци и/или каталози от
посочените производители на стоките, вкл. с посочване на електронните им адреси и линкове
към електронни каталози и/или технически спецификации от производителите на стоките, без
посочване на цени;
1.2.3.Анализни сертификати и/или спецификации за качество на съответни партиди от
оферираните стоки и/или протоколи от изпитване, издадени от производителя или от други
компетентни лица, удостоверяващи съответствието на оферираните стоки с техническите
спецификации, стандарти и изисквания на възложителя, вкл.:
 Всички стоки, предмет на доставка, трябва да са произведени от Производители,
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, като производителите на
стоките трябва да имат система за управление на качеството в съответствие с изискванията на
стандарт ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент, със сертифициран/акредитиран
обхват на дейност, включващ производството на стоките, предмет на поръчката, за която
участникът подава оферта. За удостоверяване съответствието с посоченото техническо
изискване, участникът трябва да представи посочения сертификат или да посочи електронни
линкове към публични регистри, ел. сайтове или ел.адреси на производителя или на издателя на
сертификата, където посоченият сертификат е публично оповестен и обществено достъпен. В
случай, че срокът на действие /валидност/ на посочения сертификат изтича по време на
изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, участникът следва да представи
доказателства, че са предприети действия по подновяването му. *Забележка:Описаният
сертификат на производителя и др. сертификати в следващите точки трябва да са издадени
от компетентно лице в съответствие с чл.64, ал.5 от ЗОП, а именно - от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА”БСА” или от
друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или
да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. На основание
чл.64, ал.6 от ЗОП Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
 Анализните сертификати/протоколи от изпитване на всички стоки по обособени позиции № 1,
№ 2, №11 и №12, трябва да са издадени от производителя или от компетентни лица по чл. 64,
ал.5 от ЗОП. Анализните сертификати/ протоколи от изпитване на всички стоки по обособена
позиция №1 трябва да са проследими по партиди в сайта на производителя.
 Стоките по обособена позиция №4, подпозиции № по ред 2 и 3, трябва да бъдат съвместими с
изискванията на стандарт БДС EN 15662:2018 или еквивалент, за удостоверяване на което се
представят сертификати удостоверяващи съответствието, издадени от производителя или от
компетентни лица по чл. 64, ал.5 от ЗОП.
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 Стоките по обособена позиция №7, подпозиции № по ред от 1 до 4 вкл., трябва да бъдат
произведени съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно, за удостоверяване на което се
представят примерни сертификати за калибриране в три точки съгласно БДС EN ISO /IEC
17025:2006 или БДС EN ISO /IEC 17025:2018 или еквивалент, които да са издадени от
компетентни лица по чл. 64, ал.5 от ЗОП.
 Стоките по обособена позиция №10, подпозиции № по ред от 9 до 12 вкл. трябва да са с клас
на точност А и в съответствие с БДС EN ISO 1042:2001 или еквивалент, за удостоверяване на
което се представят сертификати удостоверяващи съответствието, издаден от производителя
или от компетентни лица по чл. 64, ал.5 от ЗОП, а по подпозиция №13 термометъра да бъде
придружен със сертификат за калибриране съгласно БДС EN ISO /IEC 17025:2006 или БДС EN
ISO /IEC 17025:2018 или еквивалент, които да са издадени от компетентни лица по чл. 64, ал.5
от ЗОП.
 За всички стоки от обособена позиция №11, се представя сертификат за анализ, в който да
бъдат еднозначно отбелязани сертифицираната стойност (концентрация) и неопределеност на
тази стойност, определени в съответствие с изискванията на ISO 17034:2016 и БДС EN ISO /IEC
17025:2006 или БДС EN ISO /IEC 17025:2018 или еквивалент, които да са издадени от
компетентни лица по чл.64, ал.5 от ЗОП.
 За всички стоки по обособена позиция №12, се представя протокол от изпитване/анализен
сертификат, където да е еднозначно отбелязана сертифицирана стойност (концентрация) и
неопределеност, съгласно изискванията на ISO Guide 31:2000 или ISO 17034:2016 или
еквивалент.
 За стоките по обособени позиции №3, №4, №5, №6, №7 и №9, се представя сертификат за
качество или спецификация за качество на стоките, издадена от производителя или от негов
представител за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя.
 Резервните консумативи за налични апарати по обособени позиции №3, №4, №5 и №6 трябва
да са съвместими и да съответстват на качеството и техническите спецификации за работа на
наличните апарати в ЦЛХИК.
1.2.4.Участникът по обособена позиция №3, №4, № 5 и № 6 трябва да е оторизиран за
извършване на сервизна и/или ремонтна дейност на лабораторна апаратура от производителя на
резервните консумативи, оферирани по обособена позиция №3, подпозиции № по ред 1, 3, 7 и
11; по обособена позиция №4, подпозиции № по ред 10, 19, 22, 26 и 44; по обособена позиция
№5, подпозиции № по ред 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11; по обособена позиция №6, подпозиции №
по ред 1, 3, 4, 9 и 16, тъй като при доставката им, изпълнителят трябва да извърши и
инсталация/монтаж на доставения резервен консуматив на наличния апарат в ЦЛХИК. За
доказване на съответствието си с посоченото изискване, участникът представя оторизационно
писмо, договор, пълномощно или друг еквивалентен документ, издаден от производителя на
предлаганите стоки по посочените подпозиции, удостоверяващ предоставени на участника
права за извършване на сервизна и/или ремонтна дейност на лабораторна апаратура на
територията на Република България, със срок на валидност не по-кратък от срока на договора за
възлагане на обществената поръчка, придружено с превод на български език, в случаите, когато
е приложимо.
2. Изисквания към изпълнението
2.1. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни, като Възложителят не
се задължава да ги поръча в пълен обем по време на срока на договора. Заявените количества
ще са в зависимост от нуждите на Възложителя за периода на договора по съответната
обособена позиция. При липса на финансови средства и/или ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е
възникнала необходимост от Доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заяви количеството.
2.2. Доставките се извършват в количество и вид съгласно периодичните заявки на
Възложителя.
2.3. При доставка по обособени позиции № 1, № 2, №8, №11 и №12, всички стоки трябва да са в
оригинални опаковки на производителя, с поставени оригинални етикети на производителя и да
са придружени с информационните листове за безопасност, които се предоставят на български
език при извършване на доставката, както и с протокол от изпитване / анализен сертификат на
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доставената партида, които да са издадени от производителя или от лица по чл.64, ал.5 от ЗОП,
с посочен каталожен номер и опаковка. Анализните сертификати/ протоколи от изпитване на
всички стоки по обособена позиция № 1 да са проследими по партиди в сайта на производителя.
2.4. При доставка по обособена позиция №4 (за подпозиции № по ред 2 и 3), стоките трябва да
бъдат съвместими с изискванията на стандарт БДС EN 15662:2018 или еквивалент и да са
придружени с валиден сертификат от производителя или от друг компетентен орган,
удостоверяващ съответствието.
2.5. При доставка по обособена позиция №7(за подпозиции от № 1 до 4 вкл.) всяка доставена
от изпълнителя стока трябва да бъде произведена съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или
еквивалент и да е придружена с валиден сертификат за калибриране в три точки съгласно БДС
EN ISO /IEC 17025:2006 или БДС EN ISO /IEC 17025:2018 или еквивалент, които да са издадени
от лица по чл.64, ал.5 от ЗОП.
2.6. При доставка по обособена позиция №10 (за подпозиции № по ред от 9 до 12 вкл.), всяка
доставена от изпълнителя стока трябва да е с клас на точност А и в съответствие с БДС EN ISO
1042:2001 или еквивалент, а за подпозиция 13 термометъра да е придружен със сертификат за
калибриране в съгласно БДС EN ISO /IEC 17025:2006 или БДС EN ISO /IEC 17025:2018 или
еквивалент, които да са издадени от лица по чл.64, ал.5 от ЗОП.
2.7. При изпълнение на доставка по обособена позиция №11, всички стоки, включени в
позицията следва да бъдат придружени от сертификат за анализ, в който да бъдат еднозначно
отбелязани сертифицираната стойност (концентрация) и неопределеност на тази стойност,
определени в съответствие с изискванията на ISO 17034:2016 и БДС EN ISO /IEC 17025:2006
или БДС EN ISO /IEC 17025:2018, които са издадени от лица по чл.64, ал.5 от ЗОП.
2.8. При доставка по обособена позиция №12, всички стоки, включени в позицията следва да
бъдат придружени с протокол от изпитване/анализен сертификат на доставената партида,
където да е еднозначно отбелязана сертифицирана стойност (концентрация) и неопределеност,
съгласно изискванията на ISO Guide 31:2000 или ISO 17034:2016 или техен еквивалент.
2.9. При доставка по обособени позиции №1, №2, №9, №11 и №12, всички доставени от
изпълнителя стоки трябва да са с остатъчен срок на годност към датата на доставката не помалък от 80 % от предвидения от производителя срок на годност.
2.10. При доставка по обособени позиции №3, №4, №5, №6, №7 и №9, всяка доставена от
изпълнителя стока трябва да е съпроводена с оригинален сертификат за качество или
със спецификация за качество на стоките, издадена от производителя или от негов
представител.
2.11. Доставените от изпълнител резервни консумативи за налични апарати по обособени
позиции №3, №4, №5 и №6 трябва да са съвместими и да съответстват на качеството и
техническите спецификации за работа на наличните апарати в ЦЛХИК.
2.12 При доставка по обособена позиция №3, подпозиции № по ред 1, 3, 7 и 11; по обособена
позиция №4, подпозиции № по ред 10, 19, 22, 26 и 44; по обособена позиция №5, подпозиции №
по ред 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11; по обособена позиция №6, подпозиции № по ред 1, 3, 4, 9 и
16, изпълнителят трябва да извърши и инсталация/монтаж на доставения резервен консуматив
на наличния апарат.
2.13. Място за изпълнение на доставките, предмет на обществената поръчка, е: гр. София, п.к.
1330, бул. „Никола Мушанов“ № 120, сградата на ЦЛХИК.
2.14. Срок за доставка и изпълнение по всяка обособена позиция е не по-късно от 10
календарни дни от получаване на заявката на Възложителя. Срокът за изпълнение на поръчката
е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора по съответната обособена
позиция. В случай, че към датата на подписване на договора не е осигурено финансиране на
дейностите, предмет на поръчката, на основание чл.114 от ЗОП, сроковете за изпълнение на
договора започват да текат, след осигуряване на финансиране по бюджета на възложителя и
след получаване от изпълнителя на писмено уведомление от възложителя за осигурено
финансиране.
РАЗДЕЛ ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
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1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата обществена
поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят
оферта. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ
минимум следната информация: правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за
създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение,
което не е самостоятелно юридическо лице. Не се допускат промени в състава на обединението
след крайният срок за подаване на офертите.
По отношение на третите лица:
Участникът може да се позовава 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.
Забележка: Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в
Част II, Раздел В от ЕЕДОП.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да се
позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието 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.
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.
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.
Участникът посочва в ЕЕДОП 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.
Забележка: Съответната информация се посочва в Част II, Раздел Г от ЕЕДОП и в Част IV,
Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.
Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не
са налице основанията за отстраняване от процедурата.
3. В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените
условия.
4. Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Всеки участник има право да представи само една оферта за пълния обем на обособената
позиция/обособените позиции.
5. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
6. Прогнозните стойности по обособените позиции са максимално допустимите стойности и
оферти над посочената за съответната обособена позиция максимална прогнозна стойност ще
бъдат отстранявани от процедурата.
7. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.
8. Възложителят не допуска възможност за представяне на варианти в офертите, т. е. всеки
участник може да предложи само един вариант в офертата си.
9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
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10. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща
процедура.
12. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на
подизпълнители.
13. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
14. Срокът на валидност на офертите по тази процедура, определен от Възложителя, е 2 (два)
месеца. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
15. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е
изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност
на офертата си, се отстранява от участие.
16. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. Всички документи, свързани с
предложението, следва да бъдат на български език. В случай, че документите се представят на
език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език. При
изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето,
упълномощено от кандидата да го представлява. Когато са представени копия на документите,
същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст “Вярно с
оригинала“.
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална
във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на
конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не
могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им,
които подлежат на оценка.
Документите и данните, съдържащи се в офертата се подписват само от законните
представители на участника, съгласно съдебната /търговската/ му регистрация и посочени в
удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица, като в този
случай се представя пълномощно за изпълнението на такива функции.
Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата на подаване
на офертата, освен ако възложителят не посочил друг срок.
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника,
или от упълномощен от него представител – 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, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес;
 наименованието на поръчката, дадено от възложителя и обособените позиции за които се
подават документите
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови
параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Офертата за участие в процедурата се подава на български език, подписана от упълномощено
или представляващо участника лице и подпечатана с печат на участника (в приложимите
случаи).
17. При приемане на офертата, върху опаковката й се отбелязват поредния номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
18. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален
характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, чрез попълване на декларация по чл.
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102, ал. 1 от ЗОП, поставена заедно с техническото предложение за изпълнение на поръчката в
опаковката с офертата.
19. Офертите се приемат в срока определен от възложителя, посочен в обявлението за
обществената поръчка.
20. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 17.
21. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в процедурата
са за сметка на участниците.
22. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите
са за негова сметка. В този случай същият следва да изпрати офертата по начин, обезпечаващ
нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на
офертите. Рискът от забава или загубване на офертата, както и от нарушаване на целостта на
плика с офертата преди нейното предаване на възложителя е в тежест на участника.
РАЗДЕЛ ІV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.
І.Лично състояние на участниците. В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП Възложителят
отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за
когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
1.1. 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. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
2. 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;
3. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
4. За когото 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;
5. 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 която кандидатът или участникът е установен;
6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен."Конфликт на интереси" е
налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата
структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат
да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.
2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с
възлагането на обществената поръчка.
Основанията по т. 1.1, 1.2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 и т.1.2 се попълва в
ЕЕДОП, както следва:
11

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните
престъпления:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 1.1 при
наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
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 – 260 от НК.
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2. се попълва в Част ІІІ,
Раздел Б от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3 - 6 се попълва в Част ІІІ,
Раздел В от ЕЕДОП.
В съответствие с чл.55, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.55, ал.2 от ЗОП, Възложителят има право
да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за
когото са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, а именно:
а) 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 кандидатът или
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
б) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор
за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане
на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението
засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
в) опитал е да: (1) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или (2) получи информация, която може да му даде неоснователно
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
В съответствие с чл.57, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата
участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените от възложителя
обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4, т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на
процедурата.
ІІ.Мерки за надеждност.
Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от
възложителя обстоятелства по чл. 55, 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 кандидатът или участникът може да докаже, че:
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;
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;
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.
Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
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В случай че предприетите от и 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, в зависимост от вида и
етапа, на който се намира 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.
Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност по
чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното обстоятелство.
ІІІ.Други основания за отстраняване
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
1. Участници, които са свързани лица съгласно § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП
са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, а именно:"Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка
с дейността на юридическо лице.
Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. ІІІ, 1. се
попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.
2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: т. ІІІ, 2. от настоящия раздел не се прилага /чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ ,
когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в
държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност
по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните
собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група,
чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в
сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация,
и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група,
чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици
- физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар
или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните
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собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на
държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на
държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара
на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на
отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за
асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско
асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на
държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение,
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска
организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група,
чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение
по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III: Основания за
изключване, Раздел Г от ЕЕДОП.
3. Участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 69 от
ЗПКОНПИ се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г от
ЕЕДОП.
4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.
5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а)
предварително обявените условия на поръчката;
б)
правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта
не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.
7. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на
валидност на офертата си.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или
ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се прилагат и по отношение
на подизпълнителите и на третите лица.
За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител,
представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
2. Изисквания за икономическо и финансово състояние.
Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на
участниците.
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3. Изисквания за технически и професионални способности.
3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката, по обособената позиция, за която подава оферта, за последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден
или е започнал дейността.
Минимално ниво: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, по обособената позиция, за която подава
оферта, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, по съответната
обособена позиция“ се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни химикали,
реактиви, консумативи (за обособени позиции № 1, 2, 7, 8, 9, 10), доставка на идентични или
сходни резервни консумативи за налични апарати (за обособени позиции № 3, 4, 5, 6), доставка
на идентични или сходни сравнителни материали (за обособени позиции № 11, 12).
Информация за изпълнените дейности от участника се посочва в Част IV: „Критерии за
подбор“, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, като
съответствието с изискването се удостоверява с представяне на списък на изпълнените през
последните три години доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки (например
документи, издадени от получателя на доставката и/или посочване на публични регистри, в
които е публикувана информация за изпълнените дейности).
3.2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.
Минимално ниво: Участникът трябва да прилага система за управление на качеството в
съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват
предмета на поръчката.
Участникът декларира съответствието си с изискването по т. 3.2. чрез попълване на
информация в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление, поле 1 от ЕЕДОП, като за нейното доказване се представя
валиден сертификат, удостоверяващ, че участникът прилага система за управление на
качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват
предмета на обществената поръчка. В случай, че срокът на действие /валидност/ на посочения
сертификат изтича по време на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка,
участникът следва да представи доказателства, че е предприел действия по подновяването му.
*Сертификатът по т. 3.2. и по следващите т.3.4-т.3.7 трябва да са издадени от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" (ИА”БСА”) или от друг национален орган по акредитация,
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване
на съответствието (ЗНАООС).
3.3. Участникът по обособена позиция № 3, №4, №5 и № 6 трябва да разполага с персонал
с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Минимално ниво: Участникът по обособени позиции № 3, №4, №5 и № 6 трябва да разполага с
минимум 1 експерт с квалификация и опит за инсталация/монтаж на резервните консумативи на
наличните апарати. Изисквания към експерта: Висше образование с образователноквалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна, в професионално направление
„Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна, с
професионална квалификация и професионален опит в областта на сервизни и ремонтни
дейности на лабораторни апарати. Информацията за експерта се посочва в Част IV: Критерии за
подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП и се удостоверява с
представянето на списък на екпертите, които ще изпълняват поръчката, в който е посочена
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професионална компетентност на лицата, образование, квалификация, професионален опит и
др.
РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.






1. Всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с
изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки и настоящата документация. Офертата следва да отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедурата,
настоящата документация и да бъде оформена по приложените към нея образци. Условията в
образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат
променяни от тях.
2. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочват:
адресат с надпис „До Централна лаборатория за Химични Изпитвания и Контрол”, с адрес:
София, п.к. 1330, бул. „Никола Мушанов“№ 120.
наименованието на участника (включително участниците в обединението, когато е приложимо);
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – електронен адрес;
наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.
3. Офертата се подава в деловодството в административната сграда на Централна лаборатория
за Химични Изпитвания и Контрол, с адрес: София, п.к. 1330, бул. „Никола Мушанов“№ 120.
4. Опаковката с офертата трябва да съдържа:
4.1. Заявление за участие, включващо:
4.1.1. Опис на документите, подписан от участника, с посочване на наименование на документа,
вид (оригинал или заверено копие) и стр. от офертата, на която се намира.
4.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за участника 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;
Забележка: Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, участниците трябва да
представят ЕЕДОП в електронен вид. Разяснения във връзка със задължителното
представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен
вид:
Важно! Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид.
За тази цел на сайта на Възложителя, на линк (посочен в поле I.3“Комуникация“ на
обявлението), който директно води към настоящата поръчка е предоставен ЕЕДОП в три
формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП.
Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за
обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия
(ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на
Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd,
да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на
ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на
бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта –
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„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза
прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се
избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат
XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата
дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на
устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение
да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се
поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от
Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и
приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна
опаковка, с която се представя офертата.
Третата възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с
т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите,
като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на документите.
Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за
обществена поръчка, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП и съдържащата се в него информация е все още
актуална към датата на подаване на офертата в настоящата процедура. В този случай, вместо
ЕЕДОП, участникът представя подписана от него (лице, което може самостоятелно да го
представлява) декларация за повторно използване на ЕЕДОП, като посочва и адресът, на който
е осигурен достъп до документа.
В ЕЕДОП 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.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не
използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, но
ще ползва капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с технически
способности и професионална компетентност, посочени от възложителя, представя попълнен
отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. По отношение на тези трети лица не следва да са
налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно настоящите указания и трябва да
отговарят на критериите за подбор, за доказването на които, участникът се позовава на техния
капацитет.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, но
ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки
подизпълнител. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице основания за
отстраняване от процедурата, съгласно настоящите указания и трябва да отговарят на
критериите за подбор, съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които ще изпълняват.
4.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4.1.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, в случай,
че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в
обединението.
Документът следва да съдържа следната информация:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
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 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка.
4.1.5.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, попълнена и подписана от участника,
съгласно Приложение № 9 -образец (само ако е приложима).
* В случай на непредставяне на Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП,
възложителят ще счита липса на такава. Участниците не могат да се позовават на
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка.
4.1.6. Декларация във връзка с обработването на лични данни (съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във
връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС)
2016/679) - попълва се по Образец – Приложение № 8.
4.2. Оферта, която включва:
4.2.1. Техническото предложение, съдържащо:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция – Приложение
№ 2, попълнено, подписано и подпечатано от участника или упълномощено лице, включващо
предложението на участника за изпълнение на съответната обособена позиция, в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на възложителя, изготвено по образец, с
приложенията към него, посочени в раздел ІІ, от т.1.2.1 до т.1.2.4, вкл. от тази
документация;
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец в
Приложение № 6.
г) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец в Приложение № 7;
д) В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална
информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да се разкрива от
Възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в Техническото предложение.
4.2.2. Ценово предложение – попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3 за
съответната обособена позиция, с приложено към него попълнено, подписано и подпечатано
Приложение № С- за съответната обособена позиция от №С-1 до №С-12, по образец на
възложителя, представляващо неразделна част от ценовото предложение. Ценово предложение
се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката и е с надпис „Предлагани
ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнася. Извън плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно
цената.Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика "Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с предлаганата цена (или части от
нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Цените, посочени от участника, трябва да
бъдат в български лева и без включен ДДС, посочени с точност до втория знак след десетичната
запетая.
5. При подготовката на офертата участникът следва да спазва изискванията на чл. 39-46 от
ППЗОП.
6. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от
позициите се представят поотделно комплектувани документи по т. 4.2.1. и отделни
непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за
която се отнасят.
7. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.
8. Крайният срок за получаване на оферти е 27.11.2018 г., 17:00 часа.
РАЗДЕЛ VIІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
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1. На основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП Възложителят ще сключи договор за обществена поръчка
в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител на
обществената поръчка.
2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка,
при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни задължението си
по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор, както следва:
а)
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
б)
за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника;
в)
за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение
от
органите
на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението 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;
г)
за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията;
д)
заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ, че изпълнителят прилага система
за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO ISO 9001:2015 или
еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка.
е) списък на изпълнените през последните три години доставки, които са идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, за която изпълнителят
сключва договор, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за
извършените доставки, (например документи, издадени от получателя на доставката и/или
посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените
дейности.
ж) Изпълнителят по обособени позиции № 3, №4, №5 и № 6 представя списък на екпертите,
които ще изпълняват поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата
образование, квалификация, професионален опит и др.
з) Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението
за обществена поръчка и настоящата документация.
и) Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по
БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано
обединение на физически и/или юридически лица. В случай че обединението се състои от
чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за
регистрация от държавата, в която са установени.
й) попълнена и подписана дакларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари - Приложение № 10- Декларация по ЗМИП.
Възложителят няма да изисква представянето на документите по б. а), б) и в), когато
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.
3.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по т. 2, б. а-г), издаден от компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен. 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.
4.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
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4.1. Откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и неявяването на
уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по обективни причини, за
което Възложителят е уведомен своевременно;
4.2. Не изпълни някое от условията по т. 2, или
4.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
4.4. В случаите по т. 4.1. - 4.3., Възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в
сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение определя втория
класиран участник, ако има такъв, за изпълнител.
5. 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.
6. Неразделна част от договора е техническата спецификация и приложенията към нея.
РАЗДЕЛ VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
1. Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава
изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на
договора за съответната обособена позиция, без ДДС.
2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Гаранцията под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата
по гаранцията или титуляр на застраховката.
4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка.
5. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по следната банкова сметка
на ЦЛХИК: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон Батенберг, BIC код UNCRBGSF, IBAN BG98 UNCR
763031 00113238.
6. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на ЦЛХИК и се представя в оригинал
при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.
Банковата гаранция за изпълнение се представя със срок на валидност с 30 /тридесет/ дни по–
дълъг от срока на договора, като в нея изрично се посочва предмета на договора за обществена
поръчка, чието изпълнение обезпечава.
Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
РАЗДЕЛ IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1. 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.
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. Възложителят ще изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези
условия.
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3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение
на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
4. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
6. 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:
6.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
6.2. 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 по т. 6.1. и 6.2.
Х. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
1. Указанията в настоящата документация са изготвени с цел да Ви помогнат да се запознаете с
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно изискванията на
Възложителя, ЗОП и ППЗОП.
2. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за
въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат ЗОП и ППЗОП,
решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка.
3. От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз
Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в
процедурата, като в обявлението е посочена връзка към електронната преписка на поръчката на
официалната общодостъпна интернет страница на Българска агенция за безопасност на храните
в модул „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – профил на купувача”:
http://www.babh.government.bg/op/c75dd2fbdf48fe00f8fa88b26ee7156d
4. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и
документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на
офертите. Възложителят предоставя разясненията чрез публикуване на профила на купувача в
4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на
оферти.
5. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите
предложения чрез публикуване на съобщение в Интернет страницата на Българска агенция за
безопасност на храните
http://www.babh.government.bg/op/c75dd2fbdf48fe00f8fa88b26ee7156d
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