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~ 	 АГЕНЦИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКН  

А  О  П 	 t000 софпя , ул . "леге" 4 

~ 	 мта il: аор@aop.bg  

интеднет  аддес : httд ://www.aoд .brt  

ОБЯВА  
за  общеrгвена  поръчка  на  rгойност  по  чл . 20, ал . 3 от  ЗОП  

Номер  на  обявата : [ 1 15Ы03.04.2017 r. ] 

Възложхтел : Висше  всенноморско  училище  „Н .Й .Вапqаров " 

Поделснне  (когато  е  прияижимо): Неприложимо  
Партнда  в  регхстьра  на  обществените  поръчкв : [909] 
Адрес : гр . Варна  9026, ул . „Васил  Друмев " 73, 

Лнце  за  коитакт  (може  п  поеече  ит  едно  лиqа): Радко  Радев  

Телефон :052 552226;0885 824739 

E-mai1: info(a3jtaval-acad.bg 

Домъпът  до  докумевтацхятт t за  поръчката  е  огранвчен : [] Да  0 Не  
Допълиителха  янформациа  може  да  бъде  получена  от: 

0 Горепосочеыото /итс  място/места  за  контакт  
[] Друг  адрес : (моля , посочете  друг  идрес) 
IIрвемаие  па  документн  н  офсртн  по  електроиен  път : [] Jja 0 Не  

Обект  ва  порълката : 

[] Строителство  
0 Доставки  
j] Услуги  
IIредмет  на  поръчката : 

Доставка , монтаж  въвеждане  в  експлоатаиия  и  гаранционна  поддръжка  на  оборудване  за  
обособявагге  на  лаборатория  за  микробиология  

Кратко  описанне : 
Обхватьт  на  поръчкаrа  е  доетавка , моитаж  и  въвеждане  в  експлоатация  на  оборудване  за  
обособяване  на  лабораторатия  за  микробиология  в  едно  с  услуга  за  гараициоива  поддръжка . 
Предназиачението  на  оборудване  за  обособяване  на  лабораторатия  за  микробиология  е  за  
изследыаие  на  патогеините  микроорганизми  в  баластни  води  в  съответствие  със  стандарга  
заложен  в  правило  D-2 за  ефективност  ва  обработката  на  баластнвте  води  на  Мождународната  
Конвенция  за  контрол  и  управпение  на  корабиите  баластии  води  и  седимеити  (BWM 
Convention 2004). 
Обществената  поръчка  е  необходима  за  изпълг reние  на  проекг  по  Договор  за  безвъзмездна  
финансова  помощ  (БФП ) Д-33-62/13.07.2015 г. „Иытегрирана  информациониа  сисreма  за  
поддръжка  управлението  на  бреговата  зоуа" по  програма  BG02 „Интегрирано  управление  на  
морските  и  вътрешните  води ", съфниансирана  от  Финансовия  Механизъм  на  Европейското  
Икономипеско  Пространство  (ФМ  на  ЕИП ) 2009-20 l 4г . Основната  цел  ва  прсекта  e създаване  
на  интегрирана  информацвонна  система  за  добиване , обработдане  и  анализ  на  различни  

1 



выдове  информация , предоставена  от  еобствеии  технически  системи  и/или  от  вече  

съществуващи  такива  в  интерес  на  иовишаваие  ефективността  на  управленне  на  бъагареките  

крайбрежни  зони . 

Масто  на  извършвяце : ВВМУ  ,.Н .Й .Вапцаров ", гр . Варна , ул . „Васил  Друмев " Ns73 

Обща  ирогнозня  стойыоrг  на  поричкатя  (unB.. безДДС): 69 995,00 лв . без  ДДС  

Обособенн  нози qни  (кигато  е 
	

®Не  

ца  обособената  дозхцня : ........ 

Нанменованне : 

стовыост  (в  ле., беsДДС): ..............  

Нзпилsвайте  mosu раздел  толкгиа  пьти, колкпто  са  обособените  позиуии . 

Условиа , на  конто  трябва  ла  отговарят  учаrгнхцвте  (кпгати  е  nриложимо): 

В  обиtествената  порълка  може  Ла  участва  всеки , който  отговаря  ма  условията , посочени  в  Закон  

за  общестисми  поръчки  (ЗОП ), Правилника  за  прилагянс  на  30П  (П f1ЗОП ) и  посочените  в  

настояи [аrа  обява  изнсквания  ыа  Възложителя . 

в  т.ч .: 

Изнскванна  за  лялното  rьм 'ояине : 

За  изпълнегше  на  обществеиата  поръчка  може  да  подаде  оферта  всяко  бълrлреко  ww 
чуждестранно  физическо  или  юридическо  лхце  или  техии  обединеиия , какro и  всяко  друго  
образуванне , коетл  има  право  да  извършва  доставката  съгласно  законодагелството  на  държавата , 

в  която 'го  е  установено , и  за  xoero отеъстват  обстоятелствата  по  чл . 54, ал . 1, т. 1-5 и  т .7 от  ЗОП . 

IIравоснособно rг  за  упрюкиинанс  шг  ирофссгюцална  дсйиост : Неприложимо  

IIкономхческо  н  финансово  сьстояиие : Неприложилю  

Техгглчески  и  професионалих  способностх : Участниците  трябва  да  притежааат  оиит  в  

извършване  на  включеггите  в  прецмста  на  поръчкаrа  дейности , като  през  послеЛните  три  годими , 

считано  от  датата  на  подаване  иа  оферти  в  настоащата  процедура  са  изпълнили  поне  едиа  
дейност  с  предмет  и  обем , идентычем  или  сходен  с  предмста  на  насгояп tата  поръчка . 

Кати  дейнпст  с  идентичеп  или  сходен  предмет , Възложителл  гце  nриеме  дейност/и  пи  
доспигека  на  консу,иагтми  за  микробиология , лабираторно  иборудване  и  сrпъклария . 

За  цоказване  iia изискцането , участинкът  предетавя  списък  на  доставките , които  ся  идентични  
илн  сходни  с  предмеrа  на  поръчката , изпълнени  през  последните  3(три) години , считано  от  
датата  на  подаванс  на  офертата , с  посочване  на  стойностыте , датиге  и  получателите . Списькът  се  
попълва  по  приложення  кьм  докумснтацията  за  обществсна  поръчка  образец  — Единсн  
европейски  докумснт  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП ) (част  N, буква  В , т. 16). 

За  доказване  на  съответсгвието  с  горе  опусаното  изискване  в  случаите  по  чл .б7, ал .5 и  ал .б  от  
ЗОП , участмиците  ирсдставят  документв , чрез  които  сс  доказва  информащцпа , посочена  в  
ЕЕДОП . 
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Другх  условии : 
1. За  изпълнение  иа  обществената  поръчка  може  да  подаде  оферта  всяко  българско  или  
чуждссгранно  физвческо  или  юридическо  лицс  или  техни  обединения , както  и  всяко  друго  
образувание , коего  нма  право  да  извършва  доставка  съгласгю  зяко ttода 'гелството  на  държавата , в  
която  то  е  установено . 
2. Лице , което  участва  в  обединевие  или  друго  образувание , или  е  дало  съгласие  и  фигурира  като  
подизпълнител  в  офертата  на  друг  участиик , не  може  да  представи  самостоятелна  офер'га . Едно  
физичоско  ипи  юридическо  лиие  може  да  учамва  само  в  едно  обединение . Свързанн  лица  
немоrат  да  бъдат  самостоятелнЧ  участници  в  настоящата  процедура . 
З . Офертите  следва  да  отговарят  на  изискванията , посочени  в  настоящата  информация  и  да  бъдат  
оформени  по  приложсиите  към  нея  образци . 
4. Особености  по  отtюшение  на  участннк -клон  на  чгуждемранно  лице . 
В  случай , че  участникът  е  клон  на  Чуждсетранно  nuue u за  участието  си  в  оби tествената  поръчка  
се  позовава  на  ресурсите  на  тьрговеца , съгласно  чл . 36, ал . 2 от  ППЗОП , трябва  да  предмпви  
доказателства , че  при  изпълнеиие  на  поръчката  ще  има  на  разположеине  тези  ресурси . 
Участниците  не  са  оrраничеии  отиосно  вида  на  тези  докаsателсгва  - например  договори , 
декларации  и  други , но  същите  следва  да  бъдат  в  оригинал  или  заверен  препис  с  печат  „Вярио  с  
оригинал ". 
5. Особености  по  отношение  на  учаrгиик  - обединение , което  не  е  юридическо  лиие . 
В  случай , че  участиикът  е  обединепие , което  не  e горидическо  лице , Възложи rслят  поставя  
условие  обелинението  да  определи  партньор , който  да  го  предсгавлява  за  целите  па  
обществената  поръчка  и  уговаряие  на  оолидарна  отговорпост  па  члеповете  на  обединението  за  
изг tълиението  на  поръчката . Участинците  не  са  ограничеии  относно  вида  на  документа , който  ще  
представят  в  изпълнение  на  условиет . Документьт  може  да  бъде  заверено  копие , но  от  него  да  е  
видио : 
- правното  основание  за  създаването  на  обединението  
- правата  и  задълженията  на  участниците  в  обедннението , включитепно  определения  партньор , 

койтn да  представлява  обедвиегшего  за  целите  иа  иастоящата  порьчка  
- разпределението  на  отговорностга  между  членовете  на  обединението  и  дейностиге , които  щс  

излъльява  всеки  член  от  обединението  в  настоящата  поръчка  
- клаузи  за  солидарната  отговорност  на  членовете  на  обединението  за  изпълиеиие  на  дотовора  

за  обществената  поръчка . 
б. Особености  при  използване  на  капаиитета  на  трети  лица . 
Участниците  могат  да  използват  капацитета  на  трети  лица , като  докажат , че  разполагат  с  технн  
ресурси . За  целта  се  представя  документ  за  лоzгите  от  третите  лица  задължения . Третите  лица  
трябва  да  отговарят  на  критериите  за  подбор , за  доказването  на  които  участннкът  се  позовава  на  
тях  в  по  овгошение  иа  тях  да  не  са  налице  основанията  зд  отстраняване  от  процедурата . Третите  
лица  представят  попълнен  и  подписан  Enuuen европейски  документ  за  общемвени  поръчки  
(ЕЕДОП ). 
7. Особенастн  при  използване  на  подизпълнители . 
Участииците  могат  да  изпа iзват  подизпълнители , като  посочат  в  преддожението  за  изпълие tше  
на  поръчката  подизпълнителите  и  дела  от  поръ4ката , който  те  ще  изпълняват . Подизпълнителите  
трябва  да  отговарят  иа  критериите  за  подбор , за  депа  от  предмета  на  поръчката , който  ще  
изпълняват  и  по  отношение  на  тях  трябва  да  не  са  налице  основанията  за  отстраняване  от  
процедурата . Подизпьлнителите  представят  попъпнен  u подписан  ЕЕДОП . 
8. Всеки  участtшк  има  право  да  представи  само  една  офертя . 
9. 1ie се  допускат  варианти  на  офертаrл . При  наличие  на  варианти  на  офертата , еъщата  ие  се  
разглежда  и  се  отстранява  от  по -нататьшно  участие . 
10. Участнищте  могат  да  участват  в  процедурата  чрез  закоините  си  представители  илв  чрез  
изрично  упълномои tено  лице . Един  пwигомощник  не  може  да  предмввлява  повеЧе  от  един  
участнвк . ПълНОюОщна ro сдедва  изрично  да  посочва  кОЧ  дОкументн  е  Оправомощен  да  подписва  
пълномощникьт , ако  таквва  пълномощия  се  предвиждат . 
11. От  учамие  в  процедурата  се  отмраняв~а  участник , прн  който  са  налиие  обсгоятелствата  по ' 
чд .54 ал .1, т.1-т .5 и  т.7 от  3011. Съотиетмиието  си  с  това  изпскване  участииците  
удостоверяват  като  иоиълват  информа qията  в  част  Ш , буква  „В" в  ЕЕДОП . 
12. Не  се  допускат  до  разглеждане  техническиге  предложения  и  оферти  ва  участлиците , конто  не  
отгонарят  на  изискваиията  за  лично  сьсгояние  и  критсринте  за  подбор . 
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13. Възпожителят  отстранява  от  учасгие  в  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка 	\ 
участиик , който  е  регистрирано  дружество  в  iорисдЧкция  с  преференцмален  данъчен  режим , 
и/илн  e свързано  лице  с  дружество , регистрирано  в  юрисдикция  с  преференциvген  давъчен  
режим  и/или  е  част  от  гражданско  дружество/консорцнум  - участнвк  в  настоящата  процедура , в  
което  участва  дружество , регистрирано  в  юриедикция  с  прсференцвалев  данъчен  режим  по  
смисъла  на  Закона  за  иконлмическите  и  финансоните  отвогпения  с  дружествата , регистрирани  в  
горисдикции  с  преференцыален  данъчен  режим , свързанвте  с  тях  лица  и  техните  дейсrnителни  
собственици  (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС ), освен  ако  попада  в  изключенията  на  чл . 4 от  този  закон . 
Сьотвстствисто  св  с  това  взискване  участнвцвте  удостоверяват  като  попълват  
внформацпята  в  част  iR, буква  „Г" от  ЕЕДОII. 

Ииформациа  отиосно  заиазени  иорьчки  (кпгтпо  е  пргигожимо): 1lеприложимо  
[] Поръчката  e запазег iа  за  специanизврани  предприятвя  ипи  кооперации  на  хора  с  
увреждя rіии  иrш  за  лица , чияzro основиа  цел  е  соцналното  интегриране  на  хора  с  
увреждяния  ыль  на  хора  в  гаеравностойно  положение  

[] Изпълнението  ва  поръчката  е  ограиичеио  в  раыкы  те  на  прлграми  за  съsдявянс  на  
защитени  работни  места  

Kpxтepxii за  възлатане : 

[] Оптимапно  съотиошепие  качество /цена  въs основа  на : 

[] I ~ена  и  качествени  показатели  

ј ] Разходи  и  качествеии  показатели  
[] Ниво  на  разходите  
С~7 Най -ниска  цена  

IIоказателв  за  оценка : (моля , повторете , колхото  ?fl,?flU e необходимо) 
IIме : [...... J 	 Тежест : [ 1 

Срок  за  получаваие  иа  офертнте : 

Дага : (дд/млг/гггг) 11/04/2017 г. 	 Чао: (чч :мм ) 17:00 

Срок  иа  валидвост  на  офертнте : 

Дата : (дд/лиг/г.г.г.г.) 28/04Г20t7г. 	 Час : (чч :мм ) 17:00 

Дата  и  час  на  отварине  иа  лфсргитс : 

Даrа : (дд/мм/гггг) 12l04l2017г. 	 Час : (чч :мм ) 11:00 

Масто  на  лтваряне  на  офертите : 
Отварянето  на  офертите  ще  се  извършн  при  условията  на  чл .97, ал . 3 от  ППЗОП  в  сградата  на  
ВВМУ  „Н .Й .Вапцаров " в  гр . Варна , yn. „Ваоwг  ДРУмев " Ns73. 

Информацья  относно  средrгва  от  Европейскив  сьюз : 
Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  прсект  н/вля  програма , фвнаисиран /а  еъе  ередсгва  от  
европейските  фо rщове  и  програми : [ЈДа  ННе  

Идентификация  на  проекта , когято  е  припожвмо : Неприложимо  



Друга  хнформаихя  (когатn е  пргиожиии): 
Нас 'гояп tата  поръчка  се  осъществява  във  връзка  с  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  Д- 
33-62/13.07.2015г. „Интегрирана  инфромационна  систеиа  sa подqръжка  управлението  на  
бреговата  зона" финансираи  по  програма  BG02";;Иifrеijiирано  упрааление  на  морскиге  и  
вътрешиите  води  , съфинансирана  от  Финансовия  Механизъм  ца  Европейското  Икономическо  
Пространство  2009-2014г . 
Програмен  оператор : Минхстерство  на  околната  среда  и  водитс . 

При  изготвяне  ьа  офертата  всекн  участиик  трябва  да  се  придържа  точно  към  условията , 
обявени  от  Възложителя , свързани  с  обществената  поръчка . Офертата  се  изтотвя  по  приложените  
кьм  обявата  образщ t и  приложения , публикувани  на  интернег  сраницата  иа  Възложителя : 
http://pn.naval-асад .ЬяJ  

Офертата  се  представя  н  писмен  вид  на  хартнен  носител . Всичкв  документь  в  офертата  трябва  да  
бъдат  на  български  език . Ако  в  офертата  са  включени  документи  на  чужд  език , те  следва  иа  са  
прилружени  с  превод  на  бъпгарски  език . 

В  запечатаната  непрозрачна  опаковка , участникьт  следва  да  представн  следните  документи  в  
образци : 

l. Опис  на  документите  и  информацията , съдържата  се  в  офертата , подписан  от  
предсrлвпяващия  участникв . Описът  се  поставя  като  първи  начален  докумснт  в  предложението  
на  участника . 
2. Документн  за  лвчиото  състояние  на  участника  и  в  съапзетствие  с  критериите  за  подбор  - 
пот,лнен , подписан  и  подпечатан  ЕЕДОП  (образер  1); 
Указания  за  представяне  на  ЕЕДОП : 
- в  ЕЕДОП  се  предоставя  информацията , изискв azга  от  Възпожителя , м  се  посочват  данни  

относно  публичните  регистри , в  които  се  съдържат  декларираните  обстоятелства , илн  
компетентните  органи , които  съгласно  законодателството  на  държавата , в  която  участенисьт  е  
устаиове rу  са  дпъжнн  да  предоставят  информацня  

- участник  (нкономически  оператор ), който  участва  самостоятедно  в  общесгвената  поръчка  и  
не  използва  капацитста  на  треги  лица  и  подизпълнители , за  да  излългш  критериите  за  
подбор , попьлва  и  представя  един  ЕЕДОП . В  случай  на  различие  в  декларираниге  
обстоятелсгва , свързани  с  личиото  сьстояние  или  npu необходимосг  от  защита  на  личниге  
данни , се  попъпва  отделен  ЕЕДОП  за  всяко  вяи  за  няксе  от  лицата  по  чл . 40, ал . 1 от  ППЗОП . 
В  случаитс , когато  се  подава  повече  от  един  ЕЕДОП , обстоятелствата , свързани  с  критеринге  
за  подбор , се  сьдьржат  само  в  ЕЕДОП , подписан  от  nuue, което  може  самостояпелно  да  
предсrавлява  участника (икономическия  олератор ) 

- учасгнюс  (ниономически  оператор ), който  участва  самостоятелно , но  ще  ползва  капацитета  
на  едно  илн  повече  трети  лица , по  отношение  на  критериите  за  подбор , представя  отдепен  
ЕЕДОП  за  всяко  едно  ог  третяге  лииа . Третитс  лица  трябва  да  отговарят  на  съответ tптге  
критерии  за  подбор , за  доказването  на  които  участникът  се  позовава  ua пехиия  капацитсг  и  за  
тях  не  слелва  да  са  наяице  основаниата  за  отстраняване  от  процедурата . Участникът  
(икономически  оператор ) попъпва  Раздел  В „Информация  отиосно  използването  на  
капагwтета  на  други  субекти" на  част  1I от  ЕЕДОП . Ако  полето  е  попъпнено  с „Да  се  
представя  ЕЕДОП  надлежно  попълнен  н  подпнсан  от  лицата  ло  чл . 40, ал . 1 от  ППЗОП , за  
третиге  лица  В  ЕЕДОП  се  посочва  информациата , изисквана  съгласно  разлел  А  н  Б  от  част  
11, полълва  се  чает  III „Основания  за  изключване " и  уаст  1V ,,Kpurepuu за  подбор  само  по  
отношение  на  ресурса , който  се  предос lхвя  за  използване  

- участник  (икономически  оператор ), който  участва  самостоятелно , но  ще  ползва  един  или  
ловече  подизпълнители , представя  попъпнен  отделен  ЕЕДОП  за  всеки  един  от  
подизпълнителм re. Подизпълнхтwппе  трябва  да  отговарят  на  съответните  критерив  за  
подбор  съобразно  внда  и  дела  на  поръчката , койпо  ще  нзпълняват , и  за  тях  не  еледва  иа  са  
налице  осгюва tпix за  опетраняване  от  дроцедурата . Участникьт  (икономически  олератор ) 
попълва  Раздел  Г „Информацня  за  подизпълиители t, чийто  капащпет  икономическият  
оператор  няма  да  използва" на  част  II от  ЕЕДОП . Ако  полето  е  попъпнено  с „Да" се  
предетавя  ЕЕДОП  за  всеки  подизпьлнител  надпежно  попълнен  в  подписан  от  лищпа  по  чл . 



40, ал . 1 ПП8ОП . В  ЕЕДОЛ  подиsпыгнителят lлите  пасочват  информацията , хзисквана  
съгласьо  раздел  А  и  Б  от  част  П  и  попълват  часг  Пi „Основання  за  изкточване " 

- При  подаване  на  офертата  учасгниците  декларират  в  част  III, буква  „Р  , първи  ред , дясна  
колона  на  ЕЕДОП  липсата  на  основання  по  чл . 3, т. 8 от  Закона  за  икономическите  и  
финансовите  отношения  с  дружествата , регистр»рагш  в  юрисликции  с  преференциапен  
данъчен  режюи , евързанитс  с  тях  лица  и  техиитс  действителни  собственици , като  маркират  
оповор  „не" и  възлроизвеждат  следииа  тексг : „IIредсrавляваното  от  мен  дружоство  по  
смисъла  на  § 1, т. 1 от  ДР  на  ЗИФОДРЮПДРС : 
• Е  регистрирано /Не  е  регистрираио  (възлроизвежда  се  релевантният  текст) в  юрисдикция  

с  преференцивлен  давъчен  режим  ло  смисъла  на  § 1, т. 64 от  Допълнителыьт rе  разлоредби  
на  3акона  за  корпоративното  подоходно  облагане . Юрнсдикцията  с  преференциален  
данъчен  режим  е ...... /попълва  се  в  случай  на  регисграциа  в  такава  юрисдикция / 

• Е  свързано /Не  е  свързано  (възпроизвежда  се  релевантният  текст ) лице  по  смисъла  на  § 1 
от  Допълнителниге  разпоредби  на  Търговския  закон  с  дружесгва , регистрирани  в  
юриспиrіщя  с  преференциален  данъчен  режим . 

• Попада  в  изключението  на  чл . 4, т.... от  ЗИФОДРЮПДРС . 
lвъзпроизвежда  се, ако  дружеството  е  регистрирано  в  юрисдикция  с  преференциален  даиъчен  
режим  или  е  свързано  с  лнца , регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  данъчеи  режим / 
• запознат  съм  с  лравомоил +ята  на  Възложителя  по  чп . б, ап . 4 от  ЗИФОДРЮПДРС  и § 7,ал . 

2 от  Заключнгелните  разпоредбн  на  ЗИФОДРЮПДРС ". 
З. Документ  за  упьлномощаване , когато  лицето , каето  подава  офертата , не  е  законният  
представител  на  учаспппса . 
Документьт  за  упълномощиване  се  представя , когато  офертата  или  някой  документ  от  нея  не  e 
лод  пнсан  от  управляващия  и  представ twващ  участшпся , съгласно  акryальаrд  му  регистраиия , а  
ог  изрично  упъпномощен  негов  представител . Същият  следва  да  съдържа  всички  данни  на  
лшlнrл  - упълиомощеи  и  упълномощьгел , както  н  изрично  изявление , че  пълномощгнигьт  има  
право  да  подпише  офертнга  или  отдепни  докуыентни  от  нея . 
Документьт  за  упълномощаване  следва  да  бъие  с  иотариашга  заверка  иа  пошшса  за  лицето , 
подписващо  офертата  - (в  оригиьал  или  заверен  от  учасnнвса  препис ). 
4. Техничоско  предложение  (образец  Л4 2) с  лрипожеиия  (npun 1, 2, 3) 
Забележка : Оферта  на  участник , която  не  съдържа  Техническо  предпожеиие  нли  то  не  оповаря  
на  обявеиите  условия  на  поръчката  няма  да  бъде  разглеждана  и  оценявана  от  Възложителя . 

Участник , който  не  лредстави  Техническо  предпожение  или  то  не  оповаря  на  обявените  
условия  на  поръчката  ще  бъде  отстранен  от  участие  в  процедураrд  по  възлагане  на  обществената  
поръчка  на  основание  чл . 107, т. 2, 6. а" от  ЗОП . 

Техиическо  прешгожение  (образер  .~2) и  приложеннята  към  него  се  попыгват  от  
участника  в  съответствие  с  техническата  спецификащw и »зискванията  rга  Възложителя . 
Техническото  предложение  съдържа : 
а) документ  за  упьлномощаване , когато  лицето , което  лодава  офертата , не  е  законният  
представител  на  учаетника  (приложение  .2 кьм  Те.пгическо  преЛложе rгие  (обратец  2)) 
б) потвърждаване  на  срока  за  излълнение  иа  порьчката  и  срока  за  гара»циогига  поддръжка  
в) деклариране  на  съгласне  за  срока  на  вапидноет  на  офертата  
г) деклариране  на  сьгласие  с  клаузвте  на  прнложения  прсект  на  доroвор  
д) деклариране , че  при  изготвяне  на  офертата  са  спазени  задълженията , свързани  с  данъци  и  
осшуровки , опазване  на  околната  среда , закрила  на  заетосгга  и  условиата  на  труд  
е) предложеине  за  изпwгненне  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  спецификацин  и  
изискванията  на  Възложителя . Участникът  попълва  Таблица  1 и  Таблица  2 от  Техешческо  
предложение  (o6paseq.A62) 
Учасгникьт  слеш+а  по  приложения  образец  да  декларира  обстоятелствата  по  буква  „б  ,„в", „г", , 
„д" и  предсгавя  предложенне  за  изпъл»ение  ьа  поръчката  в  съответствье  с .техническите , 
спецыфикации  и  изискванията  на  Възложип :ля  по  „буква  „е  . 
ж) Участникът  зацъпжителио  прнлага : техническа  брошура  н/wги  линк/ове  от  интериет  
страницата  на  лроизводителя  като  посочва  пълния  аирос  на  интернет  страницата  на  
пронзводи reля , кьдето  е  публмкувано  tіредлаганото  обоРУдване  (nридожение  Лз3 кьм  
Техиическо  предложение  (образеq !&2)). 
з) Участгпнкьт  попълва  декларация  (nраложение  Xs1 към  Те:пыческо  предложение  (образер  
!&2)) по  чп.102, an. І  от  ЗОП , в  случай  че  е  приложимо . 

~ 



5. Ценово  предложение  (o8pasep.l@3). 
Ценовото  предложение  следва  да  бъде  подмсано  от  представпяващня  участнииа  или  от  
надлежно  упьлномощено  ог  него  льце  с  нотариално  завереио  пълиоюощно . 
Забележка  Участшш , който  не  представи  Ценово  предложонне  или  то  не  отговаря  на  обявениге  
условия  на  поръчкал i, ми  надвишава  определената  прогнозна  стойнаст , ще  бъде  отстрлиег i от  
участие  в  процедурата  по  възлагане  на  обществената  порьчка  ва  основание  чл . 107, т. 2, б . „а" от  
ЗОП  
Оп 'оворност  за  евентуално  допуснати  грешки  или  пропуски  в  изчисленията  ыа  предложе tитге  
цени  носи  единствено  участникьт  в  поръчката . 
Цените  еледва  да  бъдат  посочени  в  български  лева  без  включен  ДДС  и  съответно  с  включен  ДДС  
с  думн  и  цифрн . 
В  ценовото  преддожение  трябва  да  бъдат  вкточени  всички  рвsходи  за  опаковка , транспорт , 
консумативи , такси , наем , трудови  възнаграждения  на  персонала , койгго  ще  изпълнява  поръчката  
и  другв  разходи , които  участинкът  предвижда  да  направн  във  връзка  с  изпълнението  на  
обществената  поръчка  и  rдраициониа  поддрьжка  (поправка  eta ловреди , лрофилактика  и  контрол  
на  качествого , съгласно  инструкщпте  на  производителя ). 

По  настоящата  обществена  поръика  не  се  предвиждат  авансово  и  меицiиино/н  плащания . 
Плащанията  по  договора  ще  се  извършват  по  следната  схема : 

— финалво  мащане  - в  рвзмер  на  1 ОО% от  цената  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  
за  микробиология  след  подписване  на  финапен  приемo-предавателен  протокол . 

Плащанията  ще  се  извършвнг  по  банков  път  по  предоставена  от  Nзпъпнителя  и  посочена  в  
договора  банкова  сметха . Възложителят  дътки  мащане  само  за  действителио  извъриіени  и  
одобрени  разходи  за  изпъпнение  предмета  на  съответиия  доroвор  

Неразделна  част  към  обяваrь  е  Аиформащ tя  кьм  обява  за  събиране  на  офертв  за  досгавка , 
монтаж , въвеждане  в  ексмоатация  u rapaunuouua лоддръжка  на  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробмопогня . 

Дата  ва  вастовщата  обава  

Вьзложител  
Трвте  вмева : (Лодписи 	г~+~iл~ ' роф . д .в .н  Бояя  Кирмов  Медникаров  
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ДЛЪЖцоСТ : Н&ЧаЛНшС 	Qв _ 
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