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ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ ] 

Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
Поделение (когато е приложимо): 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00740 
Адрес: 1618 гр. София, бул. „Цар Борис I I I " № 136 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Евелина Турмакова 
Телефон: [02/955 97 98] 
E-mail: [e.turmakova@eea.govemment.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен нът: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[X] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: [„Доставка на компютърно оборудване и цифров фотоапарат"] 

Кратко описание: [Обществената поръчка обхваща доставка на следното техническо оборудване: 
сървър; преносим компютър; мултифункционално устройство; цифров фотоапарат. СРУ кодове, 
както следва: 
1. Сървър - 30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 
2. Преносим компютър - 30213100-6 Преносими компютри (от 3 до 5 кг) 
3. Мултифункционално устройство - 30232110-8 Лазерни принтери 
4. Цифров фотоапарат - 38651000-3 Фотографски апарати ] 
Техническите параметри на оборудването са подробно описани в Техническите спецификации, 
неразделна част от настоящата обява. 

Място на извършване: [ИАОС, гр.София, 1618, бул. „Цар Борис Ш" № 136] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 9690 лв. (девет хиляди шестстотин и 
деветдесет лева) ] 

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 
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Номер на обособената позиция: [ №1 ] 

Наименование: [„Доставка на сървър"] 

Прогнозна стойност (влв., безДЦС): [7060 лв. (седем хиляди седемстотин и шестдесет лева) ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [ №2 ] 

Наименование: [„Доставка на преносим компютър"] 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [1000 лв. (хиляда лева)] 

Номер на обособената позиция: [ №3 ] 

Наименование: [„Доставка на мултифункционално устройство"] 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [1020 лв. (хиляда и двадесет лева)] 

Номер на обособената позиция: [ №4 ] 

Наименование: [„Доставка на цифров фотоапарат"] 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [610 лв. (шестстотин и десет лева)] 

Условия, па които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в Т . Ч . : 

Изисквания за личното състояние: [1. Право да подаде оферта има всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 
условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от възложителя, посочени в 
обявата и настоящата документация. 
2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка 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. 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. 
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 
промяна в обстоятелствата по т. 2. 
Основанията за отстраняване по т. 2 се прилагат до изтичане на следните сроковете: 
- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 2.1. и т.2.2., 
освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.5, буква "а", освен ако в акта, с 
който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 2 с декларация по образец на 
възложителя. 
Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на 
участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова 
информация, да допълнят или да пояснят представената информация, като комисията посочва 
недостатъците на информацията в протокол 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 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 или заявления за 
участие. След изтичането на този срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор. 
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 з^астникът 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. Когато участникът предвижда участието на 
подизпълнители, или се позовава на капацитета на трети лица, за тях не трябва да са налице 
основанията за отстраняване. Когато участник в обществената поръчка е обединение, участникът 
ще бъде отстранен, ако за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 
Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, 
т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка от участника, 
определен за изпълнител.] 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ] 

Икономическо и финансово състояние: [ ] 

Технически и професионални способности: [Участникът следва да докаже, че е изпълнил 
доставки с предмет и обем, сходен или идентичен на настоящата поръчка (доказва се за 
съответната позиция, за която подава оферта участникът). 
Комисията, назначена по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, ще приеме като доказателство за съответствие с 
горепосочения критерий за подбор списък на доставките, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка (приемо-предавателни протоколи и др. подобни). 
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически 
възможности и/или квалификация се прилагат към обедвшението участник, а не към всяко от 
лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
процедурата. 



Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на критериите, 
свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор за доказването, на които кандидатът или участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата. За третите лица се прилагат изискванията на чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП.] 

Информация относно запазени поръчки (когато е пршожимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [ ] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [28.09.2017 г.] Час: (чч:мм) [17:30] 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [28.12.2017 г.] Час: (чч:мм) [17:30] 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [29.09.2017 г.] Час: (чч:мм) [10:00] 

Място на отваряне на офертите: [ административната сграда на ИАОС, гр.София, 1618, бул. 
„Цар Борис 11Г'№ 136] 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [X] Да [] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект ВО16М1ОР002-5.001-0001 "Създаване 
на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част 
от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време" с бенефициент Изпълнителна 
агенция по околна среда.] 



Друга информация (когато е приложимо): [ Други основания за отстраняване от участие: 
1. Възложителят отстранява от участие участник, който: 
1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в 
документацията; 
1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 
1.3. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно 
чл .72 ,ал .З -5 30П; 
1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП). 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА: 
1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на 
възложителя, посочени в настоящата документация. 
2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на всички 
дейности от предмета на поръчката. 
3. Не се допуска представянето на варианти. 
4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни физически и 
юридически лица, както и техни обединения. 
5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи и документ 
за учредяване на обединението (заверено копие). 
6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към обявените от възложителя условия. 
7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат 
или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 
8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. 
9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 
процедура. 
10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника. 
Всяка оферта следва да съдържа: 
1. Оферта на участника, включващ: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата - по образец; 
2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие) със задължително посочване 
на представляващия, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако е 
приложимо). 
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - по образец. 
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец. 
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици; 
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще 
се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността 
на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец (ако е приложимо); 
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образец (ако е приложимо) 
8. Доказателства за съответствието на участника с критериите за подбор, които задължително 
включват: 
8.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и получателите. 
8.2. Доказателство за извършената доставка (приемо-предавателни протоколи и др. подобни) 
9. Техническо предложение, съдържащо: 
9.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е законният 
представител на участника; 
9.2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя - по образец; 
9.3. Декларация за приемане на условията на приложения проект на договор - по образец; 
9.4. Декларация за срока на валидност на офертата - по образец. 
10. Ценово предложение - по образец; 



Участниците следва да представят отделно техническо и ценово предложение за всяка 
обособена позиция, за която кандидатстват. Възложителят допуска подаването на документите, 
доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, които са еднакви за всички 
обособени позиции, по които се кандидатства, да бъдат представени в един екземпляр. 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение: 
Гаранциите се представят в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя; 
б) банкова гаранция в полза на възложителя. 
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията. Когато участник в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да е 
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на 
застраховката. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи 
гаранция за изпълнение преди подписването на договора, когато стойността на договора е над 
5000 лв. без ДДС. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от стойността на 
договора без ДДС. 

Доставката, предмет на поръчката, се изпълнява за срок до 1 (един) месец, считано от 
датата на влизане в сила на договора.] 

Дата на настоящата обява 

Дата: Ш/мм/гггг) \21.09.2017 г.] /̂ °̂ °̂ '̂ '̂ 5Чч 

Възложител \ 
Трите имена: Камелия Любомирова Радева (Подпис 1 
Длъжност: Изпълнителен директор на ИАОС 
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