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лгЕнция  по  оsщвствени  поиъчки  А  О   
1000 София , ул . "Леге " 4 

e-mai1: аор@aop.bg  
интеднет  аддес : http://www.aop.ba  

ОБЯВА  
за  обществена  поръчка  на  rгойноrг  по  чл . 20, ал . 3 от  30П  

Номер  иа  обввата : [] 	4 ~ i Р  з 9 . D 3• г,р 	г . 

Възложьтел : Висше  всенноморско  училище  „Н .Й .Ват tаров ''' 

IIоделеиие  (когато  е  приложимn): Непрможимо  
Партвда  в  регвстьра  ва  обществеьите  поръчки : [909] 

Адрес : гр . Варна  9026, ул . „Васм  ДРУмев" 73, 

Лвце  за  ковтакт  (миже  и  повече  от  едно  лица): Радко  Радев  

Телефов : 052 552226; 0885 824739 

E-mai1: info(a3naval-acad. бg 

Домъпът  до  докумевтацвята  за  поръчката  е  ограввчев : [] Да  Ег1 Не  
Додълиителва  ввформадвя  може  да  бъде  получева  от : 

0 Горепосоченото /ите  място/места  за  коитакг  
[] Друг  адрес : (моля, nосичепге  друг  адрее) 
IIриемаве  иа  докумеитв  в  офертв  по  електровев  път : [] Да  0 Не  

Uбскг  ва  порьчката : 

П  СТроителство  
Н  Доставки  
I I услУги  
Предмет  ua поръчката : 
доставка , ходови  и  швартови  изпигания  н  гаранционна  поддръжка  на  мотореи  мавателен  сьд  

Кратко  оввсавие : 
Обхватьт  ва  поръчката  е  досгавка , ходови  и  твартовн  изпитания  на  моторен  маватслен  съд  в  
едно  с  услуга  за  гаранционна  поддръжка . 

Предназначението  на  моторния  мавателен  съд  е  за  провежд .аье  на  проучвания  във  вътрешните  
мореки  води , териториапното  море  tia Репуб iиша  България  и  в  останалите  морета  и  океани  с  
отдапечаваие  от  бреrп  до  12 морски  мми . 

Обшествената  порьчка  е  необходима  за  изпълнение  на  прсекг  по  Договор  за  безвъsмездна  
фшгаисова  помощ  (БФП) Д-33-62/13.07.2015 г. „Интегрирана  информационна  система  за  
поцдръжка  управлението  на  бреroвата  зона" по  програма  BG02 „Интегрирано  управпение  на  
морските  и  вътрешните  води  , съфинансирана  от  Финансовия  Мехаиизъм  на  Европейскопо  
Икономическо  Простраисгво  (ФМ  на  ЕИП ) 2009-2014г . 
Осиовната  цел  на  прсекга  е  сьздаване  на  яtrrerpиpaaa информационна  сисгема  за  добиване , 
обработване  и  анализ  на  раsдични  видове  информация , предоставена  от  собствеии  технически  
светемн  н/ми  от  вече  съществуваши  таквва  в  ннтерес  на  повишаване  ефектввностга  на  
управдение  на  българскиге  крайбрежии  зонв . 
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Място  иа  извършване : бъпгарско  морско  пристанище , намирашо  се  в  един  от  градовете : гр . 
Бапчик , гр . Варна , гр . Бургас , гр . Несебър , гр . Созопол , гр . Царево  

Обща  прогвоаиа  rroйиост  ва  поръчката  (е  лв., безДДС): 69 995,00 лв . без  ДДС  

Обособевв  ьоавqвв  (xotamo е  пртгожимо): []Да  1-Ie 

~ Номср  вя  обосо8еиата  позвцья : ........ 

І  Наьмеьоваиие  : ............... 

rгойьоrг  (влв.. 6еаДДС): ..............  
Иsползеайте  nгози  раэдел  толкова  пьти, колкото  са  обособените  поsиг/ии. 

Условвя , ва  ковто  трябва  да  отговярвт  участивцьте  (когато  е  лрwгожимо): 
В  обществената  поръчка  може  да  участва  всеки , който  отговаря  на  условията , посоче tш  в  Закон  
за  общественн  порьчки  (ЗОП), Правилника  за  прилагане  на  ЗОП  (IIII30П) и  посоче tштс  в  
настоящата  обява  изисквания  ыа  Възпожителя . 

в  т.ч .: 

Нзяскваняя  за  лвчвото  сьсгояиие : 
За  изпълнение  на  обществената  поръчка  може  да  tюдаде  оферта  всяко  българско  илн  
чуждесгранно  физическо  или  юридмческо  лице  или  техии  обединения , както  и  всяко  друго  
образувание , което  има  право  да  извършва  доставка  съгласио  законодателсгвото  на  държавата , в  
която  то  е  усrановено , и  за  което  отсъстват  обстоятелствата  по  чл . 54, ал . 1, т. 1-5 и  7 от  ЗОП . 

IIpaвocuotro6xoст  за  упражвяване  ва  врофесиоиална  дейност : Неприложимо  

Нкохомическо  в  фявавсово  състояиие : Неnриложимо  

Текаьческв  в  врофесьоьални  способяостя : Участнициге  трябва  да  притсжават  опит  в  
извършване  на  включените  в  предмета  ita поръчката  дейности , като  през  послед tштс  трн  години , 

счигаио  от  датата  на  подаване  на  оферти  в  насгояшата  процедура  са  изпълнили  поне  една  
дейносг  с  предмет  и  обем , идентичен  или  сходен  с  предмета  на  иастоящата  поръчка . 

Като  дейност  с  идентичен  гии  сходеп  лредмет , Въътожителн  rye приеме  дейност/и  пи  
доставка  на  моторен  ллавателен  сьд  с  райоп  на  плаеаие  вьв  вьтрегините  морски  впди, 

nrepunrupuшrrюmo море  на  Република  Бълzария  и  е  остапаwте  морета  и  океани , с  отдалечаване  
пт  брега  до  12 мwти  и  максималпа  дьлжwга  на  корпуса  минииум  8. ООм . 

За  доказване  на  изискването , учаслшкът  представя  списък  на  доставките , комro са  мденгични  
илн  сходни  с  предмета  на  поръчката , иsttълнени  през  последните  3(три) годюпt, считано  от  
датата  на  подаване  на  офертата , с  посочване  на  сroйностите , датиге  и  получателите . Списъкът  се  
лопълва  по  прнложения  към  докуме tпацияга  за  обществена  порьчка  образец  - Единен  
европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП ) (част  IV, буква  В, т. 16). 

За  доказване  ьа  сьответетвието  с  горе  описаното  изискване  в  елучаиre по  чл .б7, ал.5 u ап .б  от  
ЗОП , участинците  представят  документи , чрез  конто  се  доказва  ииформацията , посочена  в  
ЕЕДОП . 

Други  условвя : 

1. За  изпълнение  на  обществената  поръчка  може  да  подаде  оферта  всяко  бъпгарско  или  
чуждестранно  физическо  ипи  юридическо  лице  илн  техни  обединения , както  н  всяко  дpytv 
образуваиие , което  има  право  да  извършва  досrавка  съгласно  законодатслството  на  държавата , в  
която  то  е  установено . 
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2. Лице , което  участва  в  обединение  или  друго  образувание , илн  е  дало  съгласие  и  фигурира  като  
подьзпьлнител  в  офертата  на  друг  участник , не  може  да  представи  самоrгоятслна  оферта . Едиv 

фиsхческо  ипи  юрцпическо  лнце  може  да  участва  само  в  едно  обединение . Свързанн  лица  
ысмогат  да  бъдат  самостоятелни  учаспыщи  в  настоящата  процедура . 

3. Офертите  следва  да  отговарят  на  изискваннята , посочени  в  настоящата  инфор sгация  и  да  fпдат  
лформени  по  приложените  към  ися  образцы . 

4. Особености  по  отношегшс  на  участгын o-клон  на  чуждестранно  лице . 

В  елучай , че  участникът  е  кдон  на  чужиестранно  лиие  и  за  участието  си  в  обществената  поръчка  
се  позовава  на  ресурсите  ыа  тьрговеца , еъгласно  чл . 36, ал . 2 от  ППЗОП , трябва  ца  представн  
длказателства , че  при  изпълнение  на  порьчката  ще  има  на  разположение  тези  росурси . 

Участнищгге  ue ca ограничени  отхосно  вида  на  тези  доказателства  - например  договори , 

декларации  н  други , но  същитс  следва  да  бъдат  в  оригинал  или  заверен  препис  с  печат  „Вярно  с  
оригинап  . 
5. Особеностн  no оrnошение  на  участник  - обединение , което  не  е  юридическо  лице . 

В  случай , че  участникьт  е  обединение , което  не  е  юридическо  лице , Възложитслят  паставя  
условые  обелинениепо  да  олределн  партньор , който  да  го  представлява  за  целите  на  
обществената  поръчка  и  уговаряне  ua солидарна  отговориост  на  членовете  на  обединението  за  
изпълнеыието  на  поръчката . Участнипите  не  са  ограничеии  относно  вида  ua документа , който  ще  
предсгавят  в  изпълнегше  на  условието . Докумеытьт  може  да  бъде  заверено  копие , но  от  хего  да  е  
видно : 
- правното  основание  за  съзиаването  на  обедниениего  
- правата  и  задълженияга  на  учасп tициге  в  обединеннето , включително  оггределения  i артньор , 

който  да  представлява  обепинението  за  целите  ua настоящата  поръчка  
- разпределението  на  оттоворностга  межцу  членовете  ыа  обединеиието  и  дейносги  гс . които  шс  

излълг wва  всекн  члеи  от  обедш tението  в  настоящата  поръчка  
- клаузн  за  солидарната  отговорносг  ыа  членовете  на  обединеньето  за  нзпьлиенне  на  длговора  

за  обществената  порьчка . 
6. Особености  при  използване  на  капащнт t,~та  на  трети  аица . 
Участнищ rre могат  да  иаползват  капащггста  на  трети  лица , като  докажат , че  рааполагат  с  техии  
pecypcu. За  целта  се  представя  документ  за  плетите  от  трсгите  лнца  задълження . Третите  лица  
трябва  да  отговарят  на  критериите  за  подбор , за  доказването  на  които  участ uикьт  се  позовава  на  
тях  и  по  отношеиие  на  тях  да  не  са  налице  основанната  за  отстранаване  от  процеддурата . Третите  
лица  представят  попълнен  и  подписан  Единен  европейски  документ  за  обществеыи  поръчки  
(ЕЕДОП ). 
7.Особеноств  при  използване  на  подьsпълнители . 
Участнищ rге  могат  да  използват  подизпьлнитсли , каro посочат  в  предпожението  за  изпълнение  
иа  поръчкаrа  лодизпълнитслите  и  дела  от  поръчката , който  те  ще  изпълияват . Подизпълнигелите  
трябва  да  отговарят  на  критериипе  за  подбор , за  депа  от  препмета  ьа  поръчкага , който  ще  
изпълняват  и  по  отиошеыие  на  тях  трябва  да  не  са  налице  основанията  за  отсграыяване  лт  
процедурата . 
Подизпьдиителите  предетавят  попълнеи  и  подписан  ЕЕДОП . 
8. Всекв  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта . 
9. Не  се  допускат  варианти  на  офертата . При  напичне  на  варнантх  на  офертата , същата  гге  се  
разглежда  х  се  отстранява  от  пo-нататьшгю  участие . 
10.Участшщиге  могат  да  участват  в  процедурата  чрез  законните  си  представители  или  лрез  
изрично  угп.тгомощено  лице . Един  пълномощник  не  може  да  представлява  повече  от  един  
участник . Пъпиомощното  сдедва  изрично  да  послчва  кои  докумснти  е  оправомощен  да  подnисва  
пълномошиикът , ако  такива  пълномощия  се  предвиждат . 
11. От  участие  в  процедурата  се  отстранява  учаетник , при  който  са  налице  обстоятелства rа  по  
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vг .54 ал .1, т.1-т.5 и  т.7 от  30I1. Съагвет rгвхето  св  с  това  хзисквянс  счясгвв qяте  1 

удостоверяват  като  вопълват  внформадвята  в  част  IП, буква  „В" в  ЕЕДОП . 

12. Не  се  долускат  ло  разглеждаие  техническите  предложения  в  офертп  на  участницыте , които  не  
отговарят  на  изискванията  за  лично  сьrroяние  в  критериитс  за  подбор . 

13.Възложителят  отстраггява  от  учасп+е  в  процедурата  за  възлагане  на  обшествена  поръчка  
участвик , който  е  регнсгрирано  дружество  в  юрисдикция  с  преферегшиален  данъчен  режим , 
и/или  е  евързано  лице  с  дружество , регимрирано  в  юрисдикция  с  преференциален  данъчегг  
режим  нlипн  е  част  от  гражданско  дружество /консорциум  — учасгхик  в  иастоящата  процедура , в  
коrго  участва  дружество , ретисгрирахо  в  юрисдикция  с  преференциvген  данъчен  режим  по  
емисъла  на  Закона  за  икономическиге  н  финансовите  отношеыия  с  дружествата , региприрани  в  
юрисдикции  с  преференгцгааген  данъцен  режим , свързаните  с  тях  дица  и  техните  действителни  
собсгвеници  (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ), освен  ако  попада  в  изкточенията  на  цп . 4 от  този  закон . 

Съответстввето  св  с  това  извскваве  участввцвте  удоrговеряват  като  ьодълват  
ввфорнаqвятя  в  част  III, буква  „Г" от  ЕЕДОП . 

Явформа qвя  отвосво  запазевв  поръчкх  (xozamo е  приложиио): Неприложимо  
[] 1 lоръчката  е  запазена  за  спеииалнзиранн  предприятвя  или  кооперацин  на  хора  с  
увреждания  иди  за  лю tа, чиято  основна  цел  е  социалиото  иитегриране  на  хора  с  
увреждания  или  ыа  хора  в  ггеравностойно  положение  

[] Изпълиението  на  норъчката  е  ограничено  в  рамките  на  програмы  за  съзлаваие  на  
мсста  

Крвтерьй  за  възлагане : 

[] Огrгимално  съотнотегше  качество /цена  въз  осиова  на : 

[] Цена  и  качесгвени  показатели  
[] Разходи  и  качествени  показателв  

[] Ниво  на  разходите  
!а  Най-ниска  цена  

IIоказателя  за  оцевка : (миля, повтирете , киакыnо  пъти  е  необходгсио) 
Име : ј ......] 	 Теясест : I I 

Срик  аа  Ію :гучавsве  ва  офертвге : 

Дата : (дд/лси/гг.гг)10/04l2017г. 	 Час : (чч :мм) 17:00 

Срок  ua валвдвост  ва  офертвте : 

Дата : (Лд/мм/гггг) 30/04/2017г. 	 Час : (чч :мм) 17:00 

Дата  н  час  на  отваряве  ва  офертате : 

Дата : (Jд/,wгдгггг) 1 1/04t2017г . 	 Чаr. (чч :мм ) 10:00 

Мисто  ва  отввряне  ия  офертите : 
Огварянето  на  офертите  nle се  извърши  при  усдовията  на  чл .97, ал . 3 от  ППЗОП  в  сгра ,iата  иа  
ВВМУ  „H.I%1.Вапцаров " в  гр . Вариа , Ул . „Васил  Друмев  Tk73. 

йвформадвя  отиосво  средства  от  Европейсквя  rьюз : 
Обшественага  поръчка  е  във  врьзка  с  прсекг  м/или  програма , финансиран /а  със  средства  от  
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европейските  фоидове  н  програми : [јДа  ННе  

Идемгификация  на  проекга , когато  е  лридожимо : Нед lрИложнАlо  :. 

Друга  веформацвв  (иогато  е  прияожимо): 
Настоящата  поръчка  се  осъществава  във  връзка  с  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  Д- 
33-62/13.07.2015 г. „Иiаегрирана  инфромационна  снстема  за  поддръжка  управленнето  на  
бреговата  зона" финаисиран  по  лрограма  BG02 „Инпегрмрано  управление  на  юорските  и  
вътрешниге  води", еъфинансирана  от  Финансовия  Мехчнизъм  на  Европейското  Икономическо  
Пространс lво  2009-20 14г . 
Програмен  оператор : Министерство  на  окот iата  среда  и  водите . 

Лрх  изготвяне  на  офертата  всеки  участник  трябва  да  се  придържа  точио  към  условнята , 

обявени  от  Възложитепя , свързани  с  обществеиаrе  поръчка . Офертата  се  изготвя  по  припожените  
към  обявата  образци  и  приложения , публикувани  ua интернет  сраницата  на  Възложителя : 

http://pp.naval- асад .Ьг/ 

Офертата  се  представя  в  писмен  вид  на  хартиен  носигел . Всички  документи  в  офертата  iрябва  да  
бъдат  на  български  език . Ако  в  офертата  са  включени  докумеити  на  чужд  език , те  следва  да  са  
лридружени  с  превод  на  бъпгарски  език . 

В  запечатаната  непрозрачна  опаковка , участинкът  еледва  да  представи  следните  докуме tпи  и  
образци : 

1. Опис  на  документите  и  ииформацията , еъдържаща  се  в  офертага , подгшсаи  от  
лредетавлявала iя  участника . Описът  се  поставя  като  първи  начален  документ  в  предложе tшето  
ьа  участш iка . 

2. Документи  за  личхото  състояние  на  участхика  м  в  съответствне  с  крхтеринте  sa лодбор  
- попъпнен , подписан  и  подпечатаи  ЕЕДОП  (обраsец  1); 
укл  9.мя  зд  представяне  на  ЕЕДОЛ : 

- в  ЕЕДОП  се  предоставя  информациига , изисквана  от  Възложигедя , и  се  посочват  данни  
оlиосхо  лубличии rе  ретистри , в  които  се  съдържат  декларираните  обстоятелства , или  
компетентните  органи , които  съгласно  законодателството  ua държавата , в  която  участеп ixьт  е  
установен , са  дЛъжни  да  предоставят  шiформация ; 

- участник  (икономически  оператор ), койго  участва  самостоателно  в  общесгвехата  поръчка  и  
не  използва  капацитета  на  трети  лица  и  подизпълнители , за  да  изпъпни  критериите  за  
подбор , попълва  и  представя  един  ЕЕДОП . В  случай  на  различие  в  декларираните  
обстоятепства , свързаии  с  личиото  сьетояние  ипн  при  необходимост  от  защита  на  личнмге  
данни , се  попъпва  отдепен  ЕЕДОП  за  всяко  или  за  еwксе  от  лицата  по  чл. 40, ал . 1 от  ППЗОП . 

В  елуланте , когато  се  подава  повече  от  един  ЕЕДОП , обсroятелствата , свързанш  с  критерните  
за  подбор , се  съдържат  само  в  ЕЕДОП , подписан  от  лице, което  може  самостоятелно  да  
представлява  участника  (мкономическия  оператор ). 

- участиик  (икономически  оператор ), който  участва  самостояте iлiо, но  ще  ползва  капацитега  
на  едио  хди  повече  треiи  лица , до  отиоше tше  на  критерим rе  за  додбор , представя  отдедсн  
ЕЕДОП  за  всяко  едно  от  трегите  лица . Третиге  лица  трябва  да  отroварят  на  съответиите  
критерии  за  подбор , за  доказването  на  конто  участхикът  се  позовава  на  техния  капацитет  и  за  
тях  не  следва  да  са  налице  основанияrа  за  отстраняване  от  процедурата : участиикът  
(икономически  олератор ) попълва  Раздел  В „Информация  относно  използването  на  
капацитета  на  други  субекги " на  част  II от  ЕЕДОП . Ако  полето  е  попълнено  с „Да" се  
предсгавя  ЕЕДОЛ  надлежно  попълнен  я  подписан  от  лш lаrа  по  чл . 40, an. 1 от  ППЗОП , за  
трсгитс  лица . В  ЕЕДОП  се  посочва  шiформацията , изисквана  съгласно  раздел  A u B от  част  
H, попълва  се  част  IП  „Основашw за  изключване " и  част  N„Критерии  за  подбор" само  по  
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отношение  на  ресурса , който  се  предоставя  за  изпопзваие . 

— участмик  (икономически  оператор ), който  участва  самосгоятелно , ио  ще  ползва  един  или  
повече  подизггьлнитегш , представя  лопълнен  отделен  ЕЕДОП  за  всеки  един  от  
подизг roлиителитс . Подизлълнителите  трябва  да  отговарят  на  съотвстгште  критерии  за  
подбор  съобразно  вида  и  дела  na поръчката , който  ще  излълняват , и  за  тях  не  следва  да  са  
налице  основания  за  огстраняване  от  процедурата . Учаrпшкът  (икономически  оператор ) 
попълва  Раздел  Г „Информашля  за  подизльлнители , чийто  капацитет  икономичоският  
оператор  няма  да  нзползва" на  част  II от  ЕЕДОП . Ако  полсто  е  попълнено  с „Да" сх  
предсгавя  ЕЕДОII за  всеки  подизпълнитед  надлежно  попълнен  и  подписан  от  лицата  по  чл . 
40, ад . 1 ППЗОП . В  ЕЕДОП  подизпътлг reлят/лите  посочват  ииформацията , изисквана  
съгласно  раздел  А  и  & от  часг  II н  попъдват  част  111 „Осиования  за  иsключване ". 

— При  подаване  на  офертага  учасг rшците  декларират  в  част  ц1, буква  „f ', първи  ред , дясна  
колона  на  ЕЕДОП  липсата  na основания  по  чл. 3, т. 8 аг  Закона  за  икономическите  и  
финансовитс  отношения  с  дружествата , регистрира tш  в  юрисдикции  с  преферегщнален  
данъчен  режим , евързагште  с  тях  лнца  и  техните  действителни  собствеинцн , като  маркнрат  
отговор  „не" и  възпроизвеждат  следния  тексм  „Представляванопо  от  мен  дружесгво  по  
смнсьла  на  § 1, т. 1 от  ДР  на  ЗИФОДРЮЛДРС : 

• Е  регисiрираноПiе  e регистрирано  (възлроизвежда  се  редевагпиият  текст) в  юрисдикгцw 
с  преферснциален  даиьчеи  режим  по  смисъла  на  § 1, т. 64 от  Догтышителните  разпоредби  
на  Закона  за  корпоративното  подоходно  облагане . Юрисдикцията  с  преференциален  
данъчен  режим  е ...... /попълва  се  в  случай  на  ретистрация  в  такава  юрнсдик iwя/ 

• Е  свързаио /Не  е  евързано  (въsпроизвежда  се  релевантният  текст) лмце  по  смнсъла  на  § 1 
от  Допълнителните  разпоредби  на  Търговския  закон  с  дружества , регистрирани  в  
юрисдикция  с  преференциалсн  данъчен  режим . 

• Попада  в  изключснието  на  чл. 4, т.... от  ЗИФОДРЮПДРС . 
/възпроизвежда  се , ако  дружесгвото  e регнотрирано  в  юрисдвкция  с  префсреиш +ален  даньчен  
режим  идн  е  свързано  с  лица , регисгрирани  в  юрисдиюцл i с  преференциапеи  данъчен  режим / 

• запознат  съм  с  правомощията  на  Възложителя  по  чл . 6, ап . 4 от  ЗИФОДРЮ IIДРС  и § 7,vг . 
2 от  Заключнтелните  разпоредби  на  ЗИФОДРЮПДРС ". 

3. Документ  за  упълномощаваие , когато  дицето , което  подава  офертата , не  е  законният  
представигел  на  участника . 

Документьт  за  упълномощаване  се  предетавя , когато  офсрiмrд  или  някой  документ  от  нея  не  е  
подписан  от  управляващия  и  лредставпяващ  участника , съгласно  акryалната  му  ретистрацня , а  
от  изрично  упълномощен  негов  представител . Съшият  следва  да  съдържа  веички  данни  на  
лицата  — упьлномошеи  и  упъпномощитсл , както  и  изрично  изявление , че  пългюмощникът  има  
право  да  поlишше  офертата  или  отделни  докумеитнн  от  нея . 
Документьт  за  упьлномощаване  следва  да  бъде  с  нотариална  заверка  на  додписа  за  лицсто , 
подписващо  офертата  - (в  оригинап  или  заверен  от  учаетника  препис ). 

4. Техническо  предложение  (o6paseq.A~ 2) с  приложения  (приа. 1, 2, 3) 
Забележка : Оферта  на  учасгник , която  не  съдържа  Техническо  преддоженне  нли  то  не  отговаря  
на  обявените  условия  на  поръчката  wiмa да  бъде  разглеждана  и  оцснявана  от  Възпожитсля . 

Участник , който  не  представи  Техническо  предложение  или  то  не  отговаря  на  обявените  
условия  на  поръч (ата  ще  бъде  отстранен  от  участие  в  процедурата  по  възлагане  на  обществената  
поръчка  на  основание  чл . 107, т. 2, б. „а" от  ЗОП . 

Техническо  предложение  (обргиер  .Аа2) и  приложенията  кьм  itero ce попълват  от  
участнька  в  съотвrплвие  с  техническата  слегпiфикашгя  и  изискванията  на  Възложигеля . 

Техиическото  предложение  сьдържа : 
) документ  эа  упълномощаване , когато  лицето , което  подава  офертата , не  е  закон iшят  
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б) потвърждаване  на  срока  за  изпълнение  на  поръчката  и  срока  за  гвраыционна  поддрьжка  
в) деклариране  на  съгласие  за  срока  на  вапиди +ост  на  офертата  
г) деклариране  на  съгаасие ,с~}ь~~  
д) деклариране , че  при  изготвяне  на  офертата  са  силзени 'зааъ vкёньiята ; свързанн  с  данъци  и  
ьсигуровки , опазване  на  околната  среда , закрма  на  заетосгга  и  условията  иа  труд  
е) предЛожение  за  изпъшэение  на  поръчката  в  съответетвие  с  тсхническите  епецификации  и  
извскваньята  на  Възпожителя  
Участикът  еледва  по  прможепия  о6разец  да  декдарира  обстоятелствата  по  буква  „б", „в  ,„г", 
„д" и  представя  предложенье  за  изпъпнение  ыа  поръчката  в  еъответсгвие  с  техническите  
спецификаш +и  и  ызискванията  на  Възложителя  по  „буква  „е" 
ж) Участ tшкът  sадыэжнгелио  прилагв : техническа  брошура  и/или  линк/ове  от  wпернет  
страницаrа  на  производителя  като  посочва  пълиия  адрес  на  интсрнет  странииата  на  
производителя , където  е  публикуван  предЛаганият  модел  
з) Учасгникьт  попълва  декларация  (прхложение  !&1 към  Техническо  лредпожение  (образер  
К2)) по  чл .102, an.1 от  ЗОП , в  случай  че  е  приложимо . 

5. Ценово  предяожение  (обршер .ЛеЗ). 
Ценовото  предложение  следва  да  бъде  подлисано  от  представляваи [ия  участника  ww аг  

надлежно  улълномощено  от  него  лице  с  нотари anно  заверено  пъпномощно . 
Забележка : Участник , който  ве  представи  Ценово  предЛожение  ми  то  не  отговаря  на  обявеиите  
условия  на  поръчкаrа , ми  надвяшава  определената  прогнозна  стойност , ще  бъде  отстранен  от  
участие  в  процедурата  по  възлагане  на  обществената  поръчка  на  основаине  чл . 107, т. 2, 6. „а" от  
ЗОП  
Отговориост  за  евентуално  допуснатв  грешки  ми  пропуски  в  изчнсленнята  на  предложените  
цени  носи  единствено  учасп tикьт  в  поръчката . 
Цеыиге  следва  да  бъдат  посочени  в  български  лсва  без  включен  ДДС  и  съответио  с  включен  ДДС  
с  думи  и  цифри . 
В  ценовото  предложсние  трябва  да  бъдат  включени  всички  разходи  за  транспорт , консумативи , 
такси , наем , трудови  възнаграждения  на  пераонапа , който  ще  ьзпъянява  поръчката  и  цруги  
разходн , които  участникьт  предвижда  да  направи  във  връзка  с  изпълнението  на  обществената  
поръчка  и  гаранцвонна  подцръжка  (поправка  на  повреди , профмактика  и  контрол  на  качеството , 
еъгласно  инструкцинтс  на  производителя ). 

По  настоящата  обществена  поръчка  не  се  предвиждат  авансово  и  междинно /и  мащания . 
Плащанията  по  договора  ще  се  извършват  по  следната  схема : 
- фшэално  мащаые  - в  размер  на  100°/о  от  цевата  на  акгива  след  подписване  на  протокол  за  

изпитания  беззабележки . 
Плащаннята  ще  се  извъртват  по  банков  пьт  по  предоставена  от  Изпълнит rля  и  посочена  в ' 
цоговора  банкова  сметка . Възпожителят  дължн  мащане  само  за  действигелно  извършени  н  
одобрени  разходи  за  изпьлненне  предмета  на  съответния  договор . 

Неразцелна  част  кьм  обявата  е  Информашw към  обява  за  rьбиране  на  оферти  за  доставка , ходови  
и  швартовм  изпитания  и  гаранцнониа  поддръжка  на  мотореы  мавателен  съд . 

Дата  ва  настояwата  обава 	 / 
Дата : (ддGил✓гггг) 31/03/2017 

Въsложвтел 	 ~g в  
Трвте  вмена : (Лодпис  и  печат) флот . адм . 	.н 	мов  Медникаров  
Длъжиост : Началник 	 ®д,.  
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