РАЗДЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на настоящата
поръчка е председателя на ВАС.
Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на
обществената поръчка, с което одобрява обявлението за обществената поръчка и
документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание
чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП събиране на оферти с обява.
Обект на поръчката
Настоящата обществена поръчка е с обект доставка на стока чрез покупка по
чл. 3, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Описание на предмета на поръчката: „Доставка на компютърна и
периферна техника за нуждите на Върховния административен съд и
гаранционна поддръжка“
по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 „Доставка на принтери и скенери за нуждите на
ВАС“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на
устройства за нуждите ВАС“

сървър и токозахранващи

Обхвата и обема и дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка са
подробно описани в техническата спецификация на Възложителя.
Обем и количество.
покупка на :

Предметът на обществената поръчка е доставка чрез

Обособена позиция № 1
20бр. принтери и 12 бр. скенери
Обособена позиция № 2
2бр.токозахранващи устройства и 1бр. сървър
за нуждите на Върховния административен съд.

Гаранционна поддръжка на доставената техника за Обособена позиция №1минимум 24 месеца и за обособена позиция №2- минимум 36 месеца,считано от
момента на подписване на приемателно – предавателен протокол без забележки
за доставката
Подробно описание на обема и количеството дейности по изпълнение на
обществената поръчка – в техническата спецификация към процедурата.

1. Общи изисквания към изпълнението на поръчката
1.1
Компютърната техника, предмет на доставката, трябва да съответства
или да надвишава в техническо отношение посочените минимални изисквания в
Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1.
1.2.
Предметът на обществената поръчка включва доставка на
компютърната техника състоящи се от: скенери, принтери, токозахранващи
устройства и сървър и не включва инсталационни дейности и тестване.
1.2Компютърната техника, предмет на доставката , трябва да бъде фабрично
нова, неупотребявана, да е в актуалните продуктови листи на производителя
към датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и
да не е спряна от производство. За целта в Техническото предложение от
офертата участникът трябва да представи връзка към публичен международен
интернет сайт на производителя.
1.3.Компютърната техника трябва да отговаря на всички стандарти в
Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за
безопасност и включване към електрическата мрежа.
1.4.Всички характеристики на предложената от участника компютърна
техника следва да са видни от представеното към Техническото предложение
техническо описание от производителите или брошури, които да са на български
език.
1.5.Компютърната техника следва да бъде доставена в оригиналната опаковка
на производителя , Всички скенери и принтери да са окомплектовани с
техническа документация/ на хартиен и електронен носител/ и пълен комплект
драйвери според заложените в Техническата спецификация изисквания.
1.6 Компютърната техника трябва да съдържа всички необходими драйвери за
работа с Windows 10, който да бъдат предоставени на електронен носител,
съдържащ последната версия на предлаганите такива от сайта на производителя.
1.7.Компютърната техника следва да бъде доставена в пълна комплектност, т.е.
в случай, че за нормалната работа е необходима дейност или аксесоар, който не

е посочен като задължително изискване в Техническата спецификация на
Възложителя, те трябва да бъдат включени в Техническото предложение и
съответно калкулирани в Ценовото предложение от офертата на участника.

2. Гаранционни условия
2.1. Изпълнителят обезпечава гаранционно сервизно обслужване на доставената
компютърна техника за гаранциония срок, посочен в Техническата спецификация
в оторизиран сервиз на производителя, вкл. части и труд.
2.3. Участникът следва да разполага с център за техническа поддръжка /сервизна
база/, на територията на град София, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за проследяване на
проблеми (trouble ticket) с ясна схема на реакция и своевременно отстраняване на
възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 4 канала за
заявяване на проблеми (съпортен телефон, мейл, факс, онлайн регистрация на
проблеми). Участникът трябва да представи документ, детайлно описващ
предлаганата от него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и
варианти за ескалирането им- валидно за двете обособени позиции.
2.2. Заявка за сервизен проблем/рекламационно съобщение/ се подава от страна
на Възложителя в оторизиран сервиз/и съгласно представен от Изпълнителя
списък – приложение към проекто договора.
2.4.Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставената
компютърна техника съгласно Техническото предложение на изпълнителя,
Техническата спецификация на възложителя и стандарти.
2.5.В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява със свои сили и
средства всички повреди и/или несъответствия на компютърната техника,
съответно подменя дефектирали части, модули, устройства и/или компоненти с
нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на
изпълнителя.

3. Условия за доставка
Изпълнителят трябва да бъде оторизиран от производителя или от негов
представител / или вносител/дистрибутор на техниката по обособени позиции
№1 и № 2/ да предлага и да извършва гаранционно сервизно обслужване на
компютърната техника, предмет на поръчката. За доказване на това изискване
участникът представя оторизационно писмо, сертификат или друг документ
(оригинал или заверено копие) от производителя или от негов изключителен

представител, от който е видно, че е оторизиран да предлага и да извършва
гаранционно сервизно обслужване на компютърната техника, предмет на
поръчката.

Приемането на доставката се удостоверява с подписване на двустранен
Приемо-предавателен протокол.
При установяване на несъответствия (явни или скрити дефекти, липси,
недостатъци, несъответствия на компютърната техника с Техническата
спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на
Изпълнителя и/или с изискванията за окомплектовка на компютърната техника)
се прилага някой от следните варианти:
-

Изпълнителят заменя
/ принтер/ скенер, сървър, токозахранващо
устройство/, отделен компонент или елемент от него, за които са
констатирани несъответствия с такива, притежаващи характеристиките в
Техническото предложение на Изпълнителя или по-добри, включително
нови алтернативни решения при запазване на пълната изисквана
функционалност, само в случай че последното не води до промяна на
предмета на поръчката и цената по договора, посочена в Ценовата оферта
на Изпълнителя; или

-

Изпълнителят отстранява несъответствието в срок и по ред посочени в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

-

Цената по Договора се намалява съответно с цената на , отделен
компонент или елемент от нея, за които са констатирани несъответствия,
ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на
разходите за отстраняване на несъответствието.

4. Варианти
Възложителят не допуска възможност за представяне на варианти в
офертите. Участникът трябва да предложи не повече от един модел техника като
посочи марка и модел на оборудването, производителя, технически
характеристики и условията за гаранционно сервизно обслужване.

5. Място на изпълнение на поръчката

Мястото на изпълнение на доставките е в гр. София, ул. „Александър
Стамболийски” № 18.

6. Начало и срок за изпълнение на поръчката
6.1 Срокът за изпълнение на поръчката e 10 (десет) работни дни, считано
от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Заедно с
оборудването, изпълнителят представя гаранционна карта/карти, документи
доказващи, че доставеното оборудване отговаря на критериите за консумация на
енергия: Energy Star за персонални компютри и монитори, както и всички
необходими за по-нататъшното използване по предназначение на оборудването
сертификати, разрешителни, инструкции и други.
6.2. Гаранционен срок на предлаганото оборудване: Оборудването следва да е с
минимална гаранция от производителя,отговаряща на изискванията посочени в
Техническата спецификация, при следните условия:
1. Гаранционната поддръжка се осъществява съгласно общите условия на
производителя ,Приложение към от Техническото предложение от офертата.
2. Участниците следва да разполагат с оторизиран сервиз/и в гр. София,
посочени в Списък на оторизираните сервизи - Приложение към Техническото
предложение, с посочени в неги адрес, телефон, електронна поща и лице за
контакт.
3. При възникване на повреда, тя следва да бъде отстранена в рамките на 1
работен ден след уведомяване от страна на възложителя.
4. При нужда от продължителен ремонт (повече от 2 работни дни,
Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на
несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна компютърна
техника или отделен неин компонент или елемент само при условията на
настоящия Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в
сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.
5. В гаранционната поддръжка са включени всички разходи за транспорт, труд,
резервни части и др.
6. Участникът следва да представи адрес, телефон, електронна поща и лице за
контакт, чрез които ще бъде уведомен при възникване на повреда.
Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на предаване на
компютърната техника и подписване на приемо-предавателен протокол.

7. Прогнозна стойност на поръчката. Пределен финансов ресурс
Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 57 450 (петдесет
и седем хиляди четиристотин и петдесет) лева без включен ДДС и е определена
съгласно чл. 21 от ЗОП.
Прогнозната стойност е определена в рамките на пределния финансов ресурс,
с който разполага възложителят.
Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, не може да
надвишава посочената прогнозна стойност на обществената поръчка, определена
от възложителя, като противното е основание за отстраняване на участника от
процедурата.
Обособена позиция № 1 - 41 950/ четиридест и една хиляди деветстотин и
петдесет / лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 – 15 500 / петнадесет хиляди и петстотин/ лева без
ДДС.
Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката трябва да
включва всички разходи, свързани с предмета на поръчката, включително всички
такси, мита, транспортни разходи, гаранционна поддръжка и други разходи за
изпълнение на доставката на място.

8. Цени и стойност на договора
8.1. Цените по договора се определят като единични за компютърната техника.
8.2. Стойността на договора се определя въз основа на единичните цени и
договорените количества компютърна техника.
8.3. Посочените в договора цени са крайни и включват всички разходи и
възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на поръчката, като
но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на
собственост върху компютърната техника на Възложителя, за доставка на
компютърната техника, за транспортиране на компютърната техника до мястото
за доставка, за отстраняване от Изпълнителя на всички технически
неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от
гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя (труд,

всички резервни части неограничен брой за периода на гаранционното сервизно
обслужване, вносни мита, такси, командировъчни – пътни, дневни и квартирни на
служители на Изпълнителя при необходимост и др.), както и всички други
разходи, необходими за качественото изпълнение на поръчката.
8.4 Посочените в договора цени остават непроменени за срока на действието му,
освен ако Изпълнителят предложи по-ниски цени по време на изпълнение на
договора, без да променя предмета и обема на изпълнението.
9. Начин на плащане
9.1. Възложителят заплаща общата цена по договора в 30 (тридесет) дневен срок
след представяне на приемо- предавателен протокол разписан от страните по
договора и фактура.
10. Гаранция за изпълнение на договора
10.1 Гаранцията за изпълнение на договора представлява 4 % (четири на сто) от
общата цена на договора без ДДС по съответната позиция , представена от
определения изпълнител в момента на неговото сключване. Гаранцията за
изпълнение в размер 3 % (три на сто) обезпечава изпълнението на доставката, а
в размер 1 % (едно на сто) - обезпечава гаранционното сервизно обслужване.
10.2. Срокът на валидност на гаранцията за обезпечаване на изпълнението на
договора е до изтичане на последния гаранционен срок.
10.3 Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
10.2.1. парична сума;
10.3.2. банкова гаранция;
10.3.3. застраховка, която обезпечава
отговорността на изпълнителя.

изпълнението

чрез

покритие

на

10.4 Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
10.5 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.
10.6 Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя
и Изпълнителя.
10.7 При представяне на гаранцията под формата на парична сума, тя се внася по
банков път, на името на ВАС:

Банка : Инвестбанк АД,
Банкова сметка: IBAN BG 54 IORT 8094 3300 3005 00
BIC: В1С: IORTBGSF
10.8 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при
първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е
изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
10.9 Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
10.10 В Застраховката, която обезпечава изпълнението на договора,
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице.
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или
частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за
обезпечение на неговата отговорност по друг договор.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание
за това, са за сметка на Изпълнителя.
10.11. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на
етапи и при условия, както следва:
 частично освобождаване в размер на 3 % (три процента) от стойността на
Договора, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на доставката на
компютърната техника и подписване на Приемо-предавателния протокол без
забележки, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са
настъпили условия за задържането им;
 окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията за
обезпечаване на изпълнението се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след
изтичане на последния гаранционен срок на компютърната техника при условие,
че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по
гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.
11. Спазване на приложими норми
11.1.При изпълнението на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички
приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания,
свързани с предмета на поръчката, и в частност, всички приложими правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №
10 към чл.115 от ЗОП.
11.2. По отношение на посочените в документацията конкретни стандарти,
спецификации, технически одобрения или други технически референции,
Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.
Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо
одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства,
включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения
удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от
техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде предложена за
отстраняване.
Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт,
европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен
стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по
стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства,
включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни
документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни
характеристики и функционални изисквания, неговата оферта няма да бъде
предложена за отстраняване.
11.3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими
към предмета на поръчката, както следва:
-

-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
- Национална агенция по приходите:
- - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- - интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
- Министерство на околната среда и водите:
- - Информационния център на МОСВ работи за посетители всеки
работен ден от 14 до 17 ч.;
- - София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- - Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на
труд:
- Министерство на труда и социалната политика:
- - Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- - София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 8119 443

12.Документация за участие
1. Място и условия за получаване на документацията:
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до
документацията за участие на адрес: http://192.168.1.45/pages/bg/buyerprofilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile , раздел „Профил на купувача
2. Разяснения и допълнителната информация по условията
процедурата:

на

1.Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя
разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената
поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.
2.Възложителят предоставя разясненията в срок до 3 дни от получаване на
искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след
срока.
4.Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на
купувача, без да се посочва лицето, направило запитването.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
А.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, партньорите в него
следва да определят един от тях, който да представлява обединението пред
възложителя за целите на обществената поръчка. Партньорите могат да
определят представляващ обединението и в договора за създаването му.
Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на
паричните задължения, произтичащи от договора за обществена поръчка, като
същите следва изрично да уговорят такава солидарна отговорност.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият
следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание
за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:



правата и задълженията на участниците в обединението;



разпределението на отговорността между членовете на
обединението;



дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2. Не може да участва в обществената поръчка и възложителят ще
отстранява от участие участник, когато:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета
страна;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя
и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Всеки участник трябва да представи в опаковката с офертата декларация
за липсата на горепосочените обстоятелства (по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП).
Декларацията за липсата на обстоятелствата по т. 2.1., т. 2.2. и т. 2.6. (по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се подписва от лицата, които представляват
участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по т. 2.3., т. 2.4. и т. 2.5. (по чл. 54, ал. 1, т. 3 –
5 от ЗОП) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е
юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при
изпълнение на поръчката или се позовава на капацитета на трети лица,
изискванията на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите и третите лица.
Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението за
участие подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, както и
видовете работи, които ще изпълняват подизпълнителите, ако възнамеряват да
използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения. За такова доказателство
възложителят приема и представяне на декларация за съгласие на
подизпълнител по образец – Приложение №3а.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
За подизпълнителите следва да не са налице основания за отстраняване от
обществената поръчка. При участие на подизпълнители се прилагат съответно
условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя,
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В този
случай разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнителя,
когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на
причината за отказа.
Възложителят се разплаща директно с подизпълнителя при горепосочените
условия и след представяне на следните документи:
- фактура, издадена от подизпълнителя в оригинал,
- копие на съставен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
приетото от възложителя изпълнение, за изпълнената от подизпълнителя част,
- искане за плащане от подизпълнителя до възложителя, отправено чрез
изпълнителя,
- становище, от което да е видно, че изпълнителят не оспорва исканото
плащане или част от него като недължимо.
Участниците в обществената поръчка могат да се позовават на капацитета
на трети лица, при условията на чл.65 от ЗОП. В тези случаи участникът трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. За такова доказателство възложителят
приема и представяне на декларация за съгласие за предоставяне на капацитет на
трети лица – Приложение №3б. Участниците следва да посочат в заявленията си за
участие третите лица. За третите лица следва да не са налице основания за
отстраняване от обществената поръчка.
3. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата
обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което

участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
4. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата
обществена поръчка.
*„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
6. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, за
които е приложима забраната 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
В случаите, когато участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество лице,
участникът следва освен да декларира това обстоятелство, да предостави и
следната информация, доколкото същата е относима:
- юрисдикцията с преференциален данъчен режим, в която е регистриран
участникът, съответно контролиращото лице,
- наименованието на контролиращото лице, което е регистрирано в
юрисдикцията с преференциален данъчен режим,
- кое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е приложимо, както
и
- данни за вписването в търговския регистър (посочване на
идентификационен номер) на дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим – участник в обществената поръчка или на
контролираното от такова дружество лице – участник в обществената
поръчка, когато същите не подлежат на регистрация в търговския регистър на
друго основание съгласно чл. 6, ал. 2, изречение второ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
При подаване на офертата участникът представя декларация за
удостоверяване липсата на основанията за отстраняване по т. 6. по-горе,
изготвена по образец Приложение №11.
Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка участник,
за който е налице някое от горепосочените обстоятелства по т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6, а в
случаите на т. 6. – и ако за лицето не са приложими изключенията съгласно чл. 4
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е
юридическо лице, т. 6. се прилага за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
7. Не се допуска до участие в настоящата поръчка участник, който не
отговаря на законовите изисквания.
Oсвен на основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП (т. 2) и посочените от
възложителя по-горе други основания, възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка и:
7.1. участник, който не изпълни някое от условията на
възложителя,посочени в обявата, Техническата спецификация и документацията
на поръчката;
7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
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;
7.3. 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;
7.4. участници, които са свързани лица.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва липсата
на основанията за отстраняване от обществената поръчка, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
обществената поръчка и доказване съответствието си със заложените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
Документите, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, са:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за
съдимост;
2. 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;
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той
представя съответният документ по т. 1 и т. 2, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
В случаите, 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.
Възложителят няма да изисква представянето на посочените документи,
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.
8. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената
поръчка да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 или чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Технически и професионални способности:
1. Участникът да има изпълнени дейност /и с еднакъв или сходен предмет на
поръчката с предишни възложители или постоянни партньори, които са еднакви
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата- валидно за
двете обособени позиции. Обстоятелството се
доказва със Списък на
доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка
по обособената позиция, за която участва, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършените доставки.
*
Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата
на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
*
Под „еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка“ се разбират
доставки на :
*
за обособена позиция № 1-дейности по
доставка,
инсталиране
и
гаранционна поддръжка на офис техника- принтери, скенери ;
*

за обособена позиция № 2 - дейности по доставка, инсталиране и
гаранционна поддръжка на сървъри;
Минимално изискване: Участникът да е изпълнил поне една дейност/и с
индентичен или сходен предмет и да представи доказателство за
извършенате/та дейност/и.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците
декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с
минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на
описание на доставките, стойностите, датите и получателите в заявлението за
участие.
2.Участникът да представи документ за оторизация /писмо , договор,
сертификат иди друг документ/ за разпространение и продажба на оферираната
техника, издадена от производителя или от ексклузивен/официален
представител на производителя за България.- валидно за двете обособени
позиции.
3.Предлаганото оборудване следва да бъде произведено съгласно прилагането
на стандарта за качество БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен
с предмета на поръчката. Обстоятелството се доказва със заверени копия на
валидни сертификати на производителя , издадени от акредитирани лица за
сертификация на системи за управление на качеството по стандарта EN ISO 180
9001:2008 или еквивалентен – валидно за двете обособени позиции.
4.Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново,
неупотребявано и в актуалната производствена листа на производителя за
2018/2019 година- валидно за двете обособени позиции.
5.Участникът да декларира възможност за гаранционно, сервизно и

извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал за техническото
оборудване- валидно за двете обособени позиции.
5.1. Участникът да декларира, че ще осигури гаранционна поддръжка на
доставеното оборудване за срок не по-малък от изисквания по техническата
спецификация- валидно за двете обособени позиции.
5.2. Участникът следва да разполага с център за техническа поддръжка
/сервизна база/, на територията на град София, работещ 24 часа в денонощието, 7
дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за проследяване
на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на реакция и своевременно отстраняване
на възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 4 канала за
заявяване на проблеми (съпортен телефон, мейл, факс, онлайн регистрация на
проблеми). Участникът трябва да представи документ, детайлно описващ
предлаганата от него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и
варианти за ескалирането им- валидно за двете обособени позиции.
6.Участникът в процедурата следва да прилага система за контрол на
качеството, сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за
съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен с обхват в
областта на информационните технологии.- валидно за двете обособени
позиции.
Обстоятелството се доказва със заверени копия на сертификати.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция “Българска служба за акредитация“ или 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.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Възложителят приема и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за
опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива
сертификати или е няма възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да
докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Участниците в настоящата обществена поръчка могат да се позоват на
капацитета на трети лица, при условията на чл.65 от ЗОП. Третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет.
При участие на подизпълнители в обществената поръчка, същите следва да
отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела им в поръчката.
Важно!В случай, че участникът ще ползва подизпълнител или се позове на
капацитета на трети лица, същите следва да попълнят Заявление за участие –
образец- Приложение 2 (в относимите части), което се прилага към офертата за
участие.

Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания
Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи
само една оферта. Офертата се изготвя на български език.
Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални
изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка
страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и
участника или упълномощено лице и печат. Изискването за поставяне на печат не
се отнася за участници – физически лица. В случаите, когато участникът е
обединение, което не разполага със собствен печат, върху документите се полага
печат на някой от участниците в обединението.
Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.
Възложителят няма да приема оферти, които са представени след изтичане
на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарушена цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти
пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се
включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от
присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър на
получените оферти. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица,
които не са включени в списъка.
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или
промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за
представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис
„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер _____” и наименованието на
участника.
Документите, свързани с участието в обществената поръчка, 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. Документите се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен
адрес;
3. наименованието на обществената поръчка, за която се подават
документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията на възложителя. Приложените образци, неразделна част от настоящата
информация към обявата, са задължителни за спазване от участниците.
Опаковката с документите за участие и офертата следва да бъде адресирана
до: Върховен административен съд, София 1301, бул.“ Александър
Стамболийски“ № 18.
Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, в срока,
посочен от възложителя в обявата за обществена поръчка, на адрес гр.
София 1301, бул. „ Александър Стамболийски“ № 18, „Регистратура на ВАС“стая 1а ,партер.
Когато участникът изпрати офертата си чрез пощенска или чрез друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите за тази
услуга са за негова сметка. В този случай, той следва да обезпечи получаването на
офертата на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за
получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на опаковката с
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за
пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не
може да иска от възложителя действия като митническо освобождаване на
пратка, получаване на място от пощенски клон, взаимодействия с куриери, извън
действията по приемане на място на пратка с оферта, и други подобни.
Всички разходи, свързани с подготовката и представянето на офертата, са за
сметка на участника в обществената поръчка.
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава
документ.
При изготвяне на офертата участникът следва да посочи срок на нейната
валидност, съобразно условията на възложителя. Оферти с по-кратък от
минималния срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в
обществената поръчка.
2. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите следва да е най-малко 60 дни,считано от
дата на подаване на подаване на офертата.
3. Съдържание на офертата
В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните
документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника, изготвен по образец- Приложение №15;
2. Представяне на участника, изготвено по образец – Приложение №1;
3. Заявление за участие в обществената поръчка, изготвено по образец –
Приложение №2;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП, изготвена по образец – Приложение №4;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП,
изготвена по образец – Приложение №5;

6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно
чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо;
7. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП,
включително за определяне на представляващ на обединението;
8. Декларация за съгласие на подизпълнител, изготвена по образец –
Приложение №3а или друго надлежно доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения, при участие на подизпълнител/и в обществената
поръчка, а когато участникът се позовава на капацитета на трети лица –
декларация за съгласие за предоставяне на капацитет на трети лица –
Приложение №3б или друго надлежно доказателство за поетите от третите лица
задължения;
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, изготвена по образец - Приложение №11;
10. Техническо предложение, съдържащо:
10.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника;
10.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по
образец – Приложение №6;
10.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,
изготвена по образец – Приложение №7;
10.4. декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образец –
Приложение №8;
10.5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
при изготвяне на офертата, изготвена по образец – Приложение №9;
11. Ценово предложение, изготвено по образец – Приложение №10;
12. Декларация по чл.59,ал.1,т.3 от ЗМИП,изготвена по образец – Приложение
№ 12;
13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ,изготвена
по образец- Приложение № 13;
14. Декларация конфинденциалност по чл. 102,ал.1 от ЗОП,изготвена по образецПриложение №14;
15. Документи, които доказват съответствие с изискванията за лично състояние и
технически възможности и квалификация на участниците,изготвена по образецПриложение № 15;
16. Други документи/ако е приложимо/.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява.
Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в заявлението си
за участие дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнител/и,
както и дали се позовава на капацитета на трети лица, като попълни изисканата

от възложителя информация за тях. При участие на подизпълнител/и или
позоваване на капацитета на трети лица участникът прилага към офертата си и
съответните документи (декларации и др.) за подизпълнителя/ите и/или
третите лица в съответствие с чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП и условията в
настоящата документация.
Участникът следва да представи данни относно публичните регистри, в
които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за
компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава
е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя.

В. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически
най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз
основа на критерий за възлагане: „най-ниска цена“.
Комисията ще класира участниците в низходящ ред въз основа на
предложената от всеки участник обща стойност за изпълнение на
поръчката/договора без ДДС, като на първо място се класира участникът,
предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на договора/поръчката без
ДДС.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, когато критерият за възлагане е най-ниска
цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
Всички предложени цени следва да се посочат в лева без включен ДДС и с
включен ДДС. Цените се оферират с точност до втория знак след десетичната
запетая.
При несъответствие между сумата, изписана с цифри, и тази, изписана с
думи, за релевантна се приема сумата, изписана с думи.
В случай, че има допусната грешка при изчисляване на цената с ДДС, за
меродавна се приема цената без ДДС.
При допуснато несъответствие между предложените стойности без
ДДС и посочената обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС,
участникът се отстранява от участие.
При оценка на офертите Възложителят ще взема предвид и ще оценява
общата стойност за изпълнение без ДДС.
При извършване на аритметични изчисления всички получени
резултати ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Г. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всички действия на възложителя към участниците са в писмена форма.

2. Адресът за кореспонденция с участниците от страна на възложителя е
Върховен административен съд. Обменът на информация се извършва чрез
изпращане на писма и уведомления по следните общодостъпни средства – по
пощата и/или по факс и/или по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от
тези средства.
3. Протоколите от работата на комисията се изпращат на участниците на
адреса, посочен от участника:1. на електронна поща, като съобщението, с което
се изпраща, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 2. или по факс. Когато
протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в т. 3,
възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът
се смята за връчен от датата на публикуване на съобщението.

Д. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен
ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на
обществената поръчка.
2. Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три
дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три
оферти. След изтичане и на удължения срок се пристъпва към разглеждане и
оценка на получените оферти независимо от техния брой.
3. За разглеждане и оценка на офертите възложителят назначава със заповед
комисия. Комисията се състои от нечетен брой лица. Членовете на комисията
представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване на
списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в
декларираните данни.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.
Присъстващите лица се легитимират с лична карта и представят пълномощно в
случай, че са упълномощени представители на участниците.
Присъстващите на публичното заседание от работата на комисията лица се
вписват в присъствен лист.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява
ценовите предложения.
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото и
ценовото предложение на всеки участник.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото и ценовото предложение.
Публичната част от заседанието на комисията приключва след
извършването на посочените по-горе действия.
Комисията разглежда представените от участниците документи за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги
посочва в протокола по предходното изречение и изпраща протокола на всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нови документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за
които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното
съответствие с предварително обявените условия.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка, възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за начина на
неговото образуване, която следва да се представи в 5-дневен срок от получаване
на искането. В този случай ще се прилага чл. 72 от ЗОП.
Оценката на офертите и класирането на участниците ще се извърши от
комисията по посочения по-горе критерий за възлагане.
Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се представя на
възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване.
Комисията приключва своята работа с утвърждаване на протокола от
възложителя. След утвърждаването му от възложителя, в един и същ ден
протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
4. Възложителят сключва с определения изпълнител договор за
обществената поръчка, който съответства на приложения проект и е допълнен с
всички предложения от офертата на участника.
4.1. Възложителят сключва с определения изпълнител договор за
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният
изпълнител:
а) представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията
за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите
лица, ако има такива;
б) представи определената гаранция за изпълнение на договора.
4.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на
първо място:
- откаже да сключи договор;
- не изпълни някое от условията по т. 4.1., или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от обществената
поръчка.
Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито
клаузи участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата
си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се
прилага в офертата.
Е. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. При противоречие в отделните текстове на документите, включени в
настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в
следната последователност:
а) Обява;
б) Технически спецификации и друга информация към обявата;
в) Приложения (образци на документи), включително проект на договор.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще
се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за
неговото прилагане и другите относими нормативни актове.

