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РАЗДЕЛ І 

Общи условия 

 

1. Въведение 

През м. декември 2015 г. „Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) 

за приоритетни вещества и някои други замърсители― (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015г.) 

беше изменена и допълнена съобразно изискванията на Директива 2013/39/ЕС от 12 август 

2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на 

приоритетните вещества в областта на политиката за водите. Измененията се отнасят до 

списъка на приоритетните вещества, които от 33 стават 45, въвеждат се нови матрици – 

седименти и биота,а за 7 вещества са понижени СКОС. Увеличен е също обемът на 

мониторинговите програми за Втория ПУРБ като брой пунктове и честота на пробонабиране. 

Това изисква усвояване и изпитване на нови компоненти за анализ и е свързано с 

необходимост от допълнителни количества консумативи за аналитичната апаратура, 

химикали, реактиви, ССМ, материали за пробоподготовка. 

 

2. Възложител 

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 

12 от ЗОП, е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда. 

 

3. Правно основание за откриване на процедурата  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б― от 

ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите 

национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

4. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б― ЗОП възложителят провежда някоя от предвидените 

в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури, когато планираната за провеждане поръчка за 

доставки и услуги е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без ДДС. В настоящия 

случай прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 279 160 лв. без ДДС, 

или 334 992 лв. с ДДС. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен 

публичността при възлагане изпълнението на поръчката и прозрачността при разходването 

на публични средства. 

 

5. Обект на поръчката 

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 

1, т. 2 ЗОП.  

Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV, e с кодове: 

33696300-8 Химически реактиви; 

31000000-6 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи. 

 

6. Предмет на поръчката 

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на материали (химикали, 

консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои 

приоритетни вещества” със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: „Доставка на киселини“ 

Прогнозна стойност:14 800 лв. без ДДС, или 17 760 лв.  с ДДС. 
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Обособена позиция № 2:„Доставка на органични разтворители“  

Прогнозна стойност: 16 250 лв. без ДДС, или 19 500 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция № 3: „Доставка на общолабораторни химикали” 

Прогнозна стойност:13 050 лв. без ДДС, или 15 660 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция № 4:„Доставка на консумативи за хроматография за апарати на 

Agilent  Technologies‖ 

Прогнозна стойност:21 700лв. без ДДС, или 26 040 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция № 5:„Доставка на консумативи за газови хроматографи 

“Thermo Scientific”GC Trace 1300/TSQ 8000. 

Прогнозна стойност:8833,33 лв. без ДДС, или 10 600 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 6:„Доставка на консумативи за течни хроматографи на 

“Thermo Scientific” UHPLC/MS/MS; TSQ Vantage 

Прогнозна стойност:7 466,67 лв. без ДДС, или 8 960 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 7:„Доставка на общи консумативи за аналитични 

апарати” 

Прогнозна стойност:51 400 лв. без ДДС, или 61 680 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 8:„Референтен материал за тежки метали във води NIST 

1643f, 250 ml“  

Прогнозна стойност:21160 лв. без ДДС, или 25 392 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 9:„Референтен материал за метали в речна вода 

NRCSLRS-5, 500 ml ” 

Прогнозна стойност:9450лв. без ДДС, или 11 340 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 10:„Натурална вода Живак в 2% азотна к-на 

стабилизиран в 1 мг/кг злато, 10 х 10 ml” 

Прогнозна стойност:9000 лв. без ДДС, или 10800 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 11:„Референтен материал за тежки метали в риба DORM 

4, 20 g” 

Прогнозна стойност:4000 лв. без ДДС, или 4800 лв. с ДДС. 
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Обособена позиция № 12:„Референтен материал за живак и метилживак в риба 

тон BCR 463, 15g” 

Прогнозна стойност:2400 лв. без ДДС, или 2880 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 13:„Референтан материал за метали и цианиди в 

седименти RTC - CRM 015, 50g” 

Прогнозна стойност:4450 лв. без ДДС, или 5340 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 14:„Референтан материал за речни седименти LGC 6187, 

80g” 

Прогнозна стойност:8750 лв. без ДДС, или 10 500 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 15:„Референтан материал за тежки метали в градски 

прахови частици NIST 1648а, 2 g” 

Прогнозна стойност:5000 лв. без ДДС, или 6000 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 16:„Референтни материали за определяне на OCP в 

питейни води RTC- QC1595-2МL и QC1550-2ML; 2 ампули /опаковка” 

Прогнозна стойност:480 лв. без ДДС, или 576 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 17:„Референтни материали за определяне на 

азотсъдържащи пестициди  в питейни води RTC-QC1400-2ML, ампула” 

Прогнозна стойност:450 лв. без ДДС, или 540 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 18:„Референтни материали за определяне PAH във води 

RTC- QC1223-2ML, ампула” 

Прогнозна стойност:820 лв. без ДДС, или 984 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 19:„Референтни материали за определяне органофосфорни 

пестициди във води RTC- QC1377-2ML, ампула” 

Прогнозна стойност:855 лв. без ДДС, или 1026 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 20:„Референтен материал за PAHs  в почви RTC- СRM170, 

50g” 

Прогнозна стойност:3260 лв. без ДДС, или 3912 лв. с ДДС. 

 

Обособена позиция № 21:„Референтен материал за PAHs  в почви RTC- СRM172, 

100g” 

Прогнозна стойност:3285 лв. без ДДС, или 3942 лв. с ДДС. 
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Обособена позиция № 22:„Референтни материали за пестициди в почви RTC-

СRM 846, 50g” 

Прогнозна стойност:3550 лв. без ДДС, или 4260 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 23:„Референтни материали за пестициди в почви RTC-

СRM 846, 50g” 

Прогнозна стойност:3700 лв. без ДДС, или 4440 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 24:„Референтни материали за пестициди в почви RTC-

СRM 846, 50g” 

Прогнозна стойност:1960 лв. без ДДС, или 2352 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 25:„Референтни материали (РСВ, РАН) за градски прахови 

частици NIST 1649b, 2g” 

Прогнозна стойност:2050 лв. без ДДС, или2460лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 26:„Сертифициран стандартен материал  за живак 10 mg/l, 

в разредена азотна киселина, 100 ml” 

Прогнозна стойност:600 лв. без ДДС, или 720 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 27:„Мултиелементен ст.разтвор за ICP (17 ел. в разредена 

HNO3: Al-40mg/l, As-40mg/l, B-100mg/l, Ba-40mg/l, Be-10mg/l, Cd-10mg/l, Co-10mg/l,  Cr-

20mg/l, Cu- 20mg/l, Fe-100mg/l, Mn-10mg/l, Ni- 20mg/l, Pb- 40mg/l, Se- 100mg/l, Tl-100mg/l, 

V-40mg/l, Zn-100mg/l), 100 ml” 

Прогнозна стойност:2100 лв. без ДДС, или 2520 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 28:„Мултиелементен ст.разтвор за ICP(27 ел. в разредена 

HNO3: Ag-10mg/l, Al-10mg/l, Ba-10mg/l, Be-10mg/l, Bi-10mg/l, Ca-100mg/l, Cd-10mg/l, Co-

10mg/l,  Cr-10mg/l,Cs-10mg/l, Cu- 10mg/l, Fe-100mg/l, Ga-10mg/l, In-10mg/l, K-100mg/l, Li-

10mg/l, Mg-10mg/l, Mn-10mg/l, Mo-10mg/l,Na-100mg/l, Ni- 10mg/l, Pb- 10mg/l, Rb-10mg/l, 

Sr- 10mg/l, Tl-10mg/l, V-10mg/l, Zn-10mg/l)100 ml” 

Прогнозна стойност:2100 лв. без ДДС, или 2520 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 29:„Сертифициран 1,3,5-трихлорбензен в ацетон, 100 

μg/ml, 1ml” 

Прогнозна стойност:1400 лв. без ДДС, или 1680 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 30:„РСВ mix 20 L20032000IO, 10ng/µl, 10ml  или 

еквивалентно; Смес от РСВ съдържаща най-малко следните  Сертифицирани 

компоненти: РСВ-28(2,4,4’- Trichlorobiphenyl); РСВ- 31(2,4’,5-Trichlorobiphenyl); РСВ-

52(2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl); РСВ-101( 2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl); РСВ-105( 

2,3,3’,4,4’- Pentachlorobiphenyl); РСВ-118( 2,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl); РСВ- 
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126(3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl); РСВ-128( 2,2’,3,3’4,4’-Hexachlorobiphenyl); РСВ-138( 

2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl); РСВ-153( 2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl); РСВ-

156(2,3,3’4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl); РСВ- 170(2,2’,3,3’4,4’,5- Heptachlorobiphenyl); РСВ-

180 (2,2’,3,4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl)- 10ng/µl на всеки компонент в изооктан или 

еквивалентен разтворител; 10 ml” 

Прогнозна стойност:2300 лв. без ДДС, или 2760 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 31:„PAH mix 9 XA20950900CY, 1ml, 100ng/µl или 

еквивалентно; Смес от РАН съдържаща най-малко следните  сертифицирани 

компоненти: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,  Benzo(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, 

Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluornthene, Fluorene, Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, 

Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene - 100ng/µl на всеки компонент в циклохексан или 

еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:2080 лв. без ДДС, или 2496 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 32:„PAH-Mix 45 L20954500CY,10 ng/µl, 10 ml или 

еквивалентно; Смес от РАН съдържаща най-малко следните сертифицирани  

компоненти: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,  Benzo(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, 

Benzo(e)pyrene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluornthene, Fluorene, 

Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, Naphthalene, Perylene, Phenanthrene, Pyrene- 10ng/µl на всеки 

компонент в циклохексан или еквивалентен разтворител; 10 ml” 

Прогнозна стойност:2080 лв. без ДДС, или 2496 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 33:„Pesticide mix 13 L 18000013TО, 10ng/µl, 10ml  или 

еквивалентно; Смес от РСВ и органохлорни пестициди съдържаща най-малко следните 

сертифицирани  компоненти: РСВ-28(2,4,4’- Trichlorobiphenyl), РСВ-52(2,2’,5,5’-

Tetrachlorobiphenyl), РСВ-101(2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl), РСВ-138(2,2’,3,4,4’,5’- 

Hexachlorobiphenyl),РСВ-153( 2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl), РСВ-180(2,2’,3,4,4’,5,5’- 

Heptachlorobiphenyl), Aldrin, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDE, 

4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, Dieldrin,  alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alpha-

HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, epsilon-HCH, Heptachlor, cis-

Heptachlorepoxide, trans-Heptachlorepoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin, Methoxychlor, 

Mirex- 10ng/µl на всеки компонент в толуен или еквивалентен разтворител; 10 mll” 

Прогнозна стойност:5850 лв. без ДДС, или 7020 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 34:„Pesticide mix 34 XA18000034AL, 100ng/µl, 1ml или 

еквивалентно; Смес от азотсъдържащи пестициди съдържаща най-малко следните 

сертифицирани  компоненти: Atrazine, Diuron, Fenuron, Isoproturon, Linuron, 

Metazachlor, Metolachlor, Monolinuron, Prometryn, Propazine, Sebuthylazine, Simazine, 

Terbuthylazine, Terbutryne - 100ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил; 1ml” 

Прогнозна стойност:1050 лв. без ДДС, или 1260 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 35:„Pesticide mix 101 LA18000101AL, 50ng/µl, 1ml или 

еквивалентно; Смес от азотсъдържащи пестициди съдържаща най-малко следните 
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сертифицирани  компоненти:  Alachlor, Ametryn, Atrazine, Chlorpyriphos, Diazinon, 

Malathion, Metolachlor, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pendimethalin, Prometryn, 

Propazine, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryn, Trifluralin - 50ng/µl на всеки компонент в 

ацетонитрил или еквивалентен разтворител; 1ml ” 

Прогнозна стойност:1260лв. без ДДС, или 1512 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 36:„Pesticide mix 128 L 18000128AL, 20ng/µl, 10ml или 

еквивалентно; Смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани  

компоненти:  Bentazone,  2,4-D, 2,4-DВ, Dicamba, Fenoprop, MCPA, MCPВ, MCPP - 

20ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил;10 ml” 

Прогнозна стойност:2220 лв. без ДДС, или 2664 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 37:„Triazines mix 1 XA06190100AC, 100ng/µl, 1ml или 

еквивалентно Микс от сертифицирани  компоненти: Ametryn, Atraton, Atrazine, 

Prometon, Prometryn, Propazine, Secbumeton, Simetryn, Simazine, Terbuthylazine, 

Terbutryn-100ng/µl на всеки компонент в ацетон; 1ml” 

Прогнозна стойност:1050 лв. без ДДС, или 1260 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 38:„VOC-mix 20 XA 05022000ME, 200ng/µl; 1ml или 

еквивалентно; Смес от летливи органични съединения съдържаща най-малко следните 

сертифицирани  компоненти: Benzen, Bromodichloromethane, Bromoform, 

Bromomethane, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, 

Chloromethane, Dibromochloromethane, 1,2- Dibromoethane, Dibromomethane, 1,3- 

Dichlorobenzene, 1,2- Dichlorobenzene, 1,4- Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,1- 

Dichloroethane, 1,2- Dichloroethane, cis-1,2- Dichloroethene,  trans-1,2- Dichloroethene, 1,1- 

Dichloroethene, Dichloromethane, Etylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, 

Naphthalene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 

Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-

Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, Trichlorofluoromethane, 1,2,3-

Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene,  1,3,5-Trimethylbenzene, m-Xylene, o-Xylene, p-

Xylene - 200ng/µl на всеки компонент в метанол, 1ml ” 

Прогнозна стойност:1550 лв. без ДДС, или 1860 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 39:„Сертифициран Acetochlor, 100ng/µl в циклохексан  или 

еквивалентен  разтворител; 1 ml” 

Прогнозна стойност:250 лв. без ДДС, или 300 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 40:„Alachlor L 10060000AC,10 ng/µ, 10 ml или 

еквивалентно Сертифициран Alachlor -10ng/µl в ацетон; 10 ml” 

Прогнозна стойност:320лв. без ДДС, или 384 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 41:„Сертифициран Chlordecone, 100 µg/ml в толуен или 

еквивалентен разтворител, 1ml” 

Прогнозна стойност:400 лв. без ДДС, или 480 лв. с ДДС 
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Обособена позиция № 42:„Сертифициран Chlorfenvinphos, 100 ng/µl в 

циклохексан или еквивалентен разтворител, 1ml” 

Прогнозна стойност:350 лв. без ДДС, или 420 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 43:„Сертифициран Chlorpyrifos, 100 ng/µl в циклохексан 

или еквивалентен разтворител, 1 ml” 

Прогнозна стойност:280 лв. без ДДС, или 336 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 44:„Сертифициран Diuron, 100ng/µl в ацетонитрил или 

еквивалентен полярен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:250лв. без ДДС, или 300 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 45:„Сертифициран Hexachlorobutadiene, 100ng/µl в 

метанол; 1ml” 

Прогнозна стойност:280лв. без ДДС, или 336 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 46:„Сертифициран Isoproturon, 100ng/µl в ацетонитрил 

или подобен полярен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:250лв. без ДДС, или 300 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 47:„Сертифициран Linuron, 100ng/µl в ацетонитрил или 

еквивалентен полярен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:250лв. без ДДС, или 300 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 48:„Сертифициран Naphthalene, 100 ng/µl в метанол, 1ml” 

Прогнозна стойност:1400 лв. без ДДС, или 1680лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 49:„Сертифициран 4-Nonylphenol(technical), CAS 25154-52-

3; minimum 99,0%; 0,25g” 

Прогнозна стойност:400 лв. без ДДС, или 480 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 50:„Сертифициран 4-N-nonylphenol, CAS 104-40-5; 100ng/µl 

в циклохексан или еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:420 лв. без ДДС, или 504 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 51:„Сертифициран 4-tert-Octylphenol, CAS 140-66-9; 

minimum 99,0%; 0,25g” 

Прогнозна стойност:360 лв. без ДДС, или 432 лв. с ДДС 
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Обособена позиция № 52:„Сертифициран Pentachlorobenzene, 10ng/µl в 

циклохексан или еквивалентен разтворител; 10ml” 

Прогнозна стойност:400 лв. без ДДС, или 480 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 53:„Сертифициран Pentachlorophenol acetate, 10 ng/µl в 

циклохексан или еквивалентен разтворител; 10 ml” 

Прогнозна стойност:660 лв. без ДДС, или 792 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 54:„Сертифициран  Trifluralin -100 ng/µl в ацетонитрил 

или еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:320 лв. без ДДС, или 384 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 55:„Стандартен разтвор за живак 10 mg/l, в разредена 

азотна киселина, 100 ml” 

Прогнозна стойност:600 лв. без ДДС, или 720 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 56:„Многоелементен ст.разтвор ICP (30 ел. в разредена 

HNO3, Hg отделно опакован), 10mg/l, Ag, Al, As,  Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, 

Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U, Zn, 100 ml” 

Прогнозна стойност:3500 лв. без ДДС, или 4200 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 57:„Internal standard mix за ICP  Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi 

10µg/ml в HNO3 , 100 ml” 

Прогнозна стойност:2000 лв. без ДДС, или 2400 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 58:„РСВ 209 X20020900CY, 100ng/µl, 10ml  или 

еквивалентно; Сертифицираният компонент РСВ-209 (2,2’,3,3’4,4’,5,5’6,6’- 

Decachlorobiphenyl)- 100ng/µl в циклохексан или изооктан, 10 ml” 

Прогнозна стойност:1280 лв. без ДДС, или 1536 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 59:„PAH-Internal standard mix 31  deuterated 

YA20950031TO, 1000ng/µl, 1ml или еквивалентно Смес от РАН съдържаща най-малко 

следните деутерирани сертифицирани  компоненти: Acenaphthene D10, Chrysene D12, 

Naphthalene D8, Phenanthrene D10, Perylene D12- 1000ng/µl на всеки компонент в толуен; 

1ml” 

Прогнозна стойност:1550 лв. без ДДС, или 1860 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 60:„Pesticide mix 71 L 18000071CY, 10ng/µl, 10ml или 

еквивалентно Смес от органохлорни пестициди съдържаща най-малко следните 

сертифицирани  компоненти: Aldrin, cis-Chlordan, trans-Chlordan, 2,4’-DDD, 4,4’-DDD, 
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2,4’-DDE, 4,4’-DDE, 2,4’-DDT, 4,4’-DDT, Dieldrin, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, 

Endrin, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, Heptachlor, cis-Heptachlor epoxide, trans-

Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Methoxychlor -10ng/µl на всеки компонент в 

циклохексан или еквивалентен разтворител;10 ml” 

Прогнозна стойност:2000 лв. без ДДС, или 2400 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 61:„Pesticide mix 95 XA18000208AC, 100ng/µl, 1ml или 

еквивалентно; Смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани  

компоненти:  Bentazone,  2,4-D, 2,4-DВ, Dicamba, Dichlorprop, MCPA, MCPВ, MCPP - 

1000 ng/µl на всеки компонент в етилацетат или еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:2400 лв. без ДДС, или 2880 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 62:„Pesticide mix 235 XA18000235AC, 200ng/µl, 1ml или 

еквивалентно; Смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани  

компоненти:   Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate, Fenthion, 

Malathion, Parathion-ethyl, Parathion-methyl - 200ng/µl на всеки компонент в ацетон или 

еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:910 лв. без ДДС, или 1092 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 63:„Сертифициран Acetochlor D11, 100ng/µl в ацетон или 

еквивалентен разтворител; 1 ml” 

Прогнозна стойност:600 лв. без ДДС, или 720 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 64:„Сертифициран Alachlor D13, 100ng/µl в ацетон или 

еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:1020 лв. без ДДС, или 1224 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 65:„Сертифициран  Atrazine D5, 100ng/µl ацетон или 

еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:2310 лв. без ДДС, или 2772 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 66:„Сертифициран Chlorfenvinphos (ethyl) D10,  100 ng/µl в 

ацетон или еквивалентен разтворител, 1 ml” 

Прогнозна стойност:1400 лв. без ДДС, или 1680 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 67:„Сертифициран ChlorpyrifosD10 (diethyl D10), 100 ng/µl 

в ацетон или или еквивалентен разтворител, 1 ml” 

Прогнозна стойност:2310 лв. без ДДС, или 2772 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 68:„Сертифициран 4,4 DDT D8, 100ng/µl в ацетон или или 

еквивалентен разтворител; 1ml” 
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Прогнозна стойност:2400 лв. без ДДС, или 2880 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 69:„Сертифициран Diuron D6, 100ng/µl в ацетон или 

еквивалентен разтворител, 1ml” 

Прогнозна стойност:330 лв. без ДДС, или 396 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 70:„Сертифициран  HCH-alpha  D6 -100ng/µl в 

циклохексан или еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:2650 лв. без ДДС, или 3180 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 71:„Сертифициран Isoproturon-D6 -100ng/µl в ацетон или 

еквивалентен разтворител; 1 ml” 

Прогнозна стойност:550 лв. без ДДС, или 660 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция № 72:„Сертифициран Trifluralin-D14, 100ng/µl в ацетон или 

еквивалентен разтворител; 1ml” 

Прогнозна стойност:1000 лв. без ДДС, или 1200 лв. с ДДС 

 

Забележка: В случаите, в които обособена позиция е съставена от подпозиции, 

оферта се подава за цялата позиция, а не за отделните подпозиции. 

 

!!! Посочените прогнозни стойности по всяка обособена позиция са максимално 

допустимите. Участник, подал ценово предложение над посочените прогнозни стойности, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

7. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата. 

 

8. Прогнозна стойност 

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на: 279 160 лв. без ДДС, или 

334 992 лв. с ДДС. 

 

9. Срок за изпълнение на поръчката:  

Срокът за доставка на продуктите по всички обособени позиции на обществената 

поръчка, е до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане. 

 

10. Място за изпълнение на поръчката 

Поръчката е с място на изпълнение, както следва: 

 

Франко склада на посочените по-долу адреси на Централна лаборатория и Регионални 

лаборатории: 

 

Централна лаборатория София, сграда на ИАОС, 1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ―,№ 136   

РЛ Бургас, ул. „Перущица‖, 67, п. к. 675   

РЛ Варна, ул. „Ян Палах‖ № 4   

РЛ Велико Търново, ул. „Н. Габровски‖ № 68 
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РЛ Плевен, кв. „Сторгозия‖, сграда на метрология и стандартизация,ет. 5, п.к. 1151  

РЛ Пловдив, ул. „Перущица‖ № 1, п.к. 10-I  

РЛ Стара Загора, ул. „Стара планина‖ № 2, п.к. 143  

РЛ Монтана, ул. „Юлиус Ирасек‖ № 4, п.к. 240; 

РЛ Русе, ул. „Придунавски булевард‖ № 20, п.к. 279 

РЛ Хасково, ул. „Добруджа‖ № 14, ет. 1, п.к. 156 

 

Забележка: В Приложение 1 на Техническите изисквания епосочено разпределението 

и количеството за всяка обособена позиция по регионални лаборатории. 

 

11. Цена и начин на плащане:  

Предложената от участниците цена трябва да включва всички разходи за изпълнение 

на доставките на стоката, предмет на възлагане с настоящия договор. 

Плащането на дължимите суми се извършва, както следва: в 30-дневен срок след 

изпълнени доставки на продуктите,подписан окончателен приемо-предавателен протокол и 

представяне на надлежно оформена фактура, при спазване на заложените в настоящата 

документация и в проектодоговорасрокове на доставки.  

 

12. Неустойка при отказ от сключване на договор 

При отказ без уважителни причини на избрания за изпълнител да сключи договор въз 

основа на проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, същият 

дължи на възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от цената на договора без 

ДДС. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на най-ниската предложена 

цена. 

1.1. Критерият „най-ниска цена― се прилага за оценка на офертите, които отговарят на 

предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са 

налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП и които отговарят на изискванията 

за подбор. 

1.2. Участниците предлагат единични и общи цени, със и без ДДС, за изпълнение на 

обществената поръчка, като попълват и подават ценово предложение за всяка обособена 

позиция по образец към настоящата документация.  

1.3. Цените трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след 

десетичния знак, и следва да включват всички дейности във връзка с изпълнението на 

поръчката. 

1.4. Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място 

се класира офертата с предложена най-ниска обща цена без ДДС, на второ място се класира 

офертата със следваща по размер (по-висока) обща цена без ДДС. 

1.5. Участникът, класиран на първо място, се предлага на възложителя за изпълнител 

на поръчката.  

1.6. При еднаква предложена най-ниска обща цена от двама или повече участници, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП 

 



 

14/81 

Забележка:Посочените в документацията прогнозни стойности по всяка обособена 

позиция са максимално допустимите. Участник, подал ценово предложение над 

посочените прогнозни стойности, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 
 

Изпълнителна агенция по околна среда предоставя неограничен, пълен, безплатен и 

пряк достъп чрез електронен адрес до документацията за участие в процедурата, която може 

да намерите на следния интернет адрес:http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-

porachki-2016/8_OTP 

 

1. Общи изисквания към участниците 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено.  

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по 

закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.  

Физическите лица, когато се представляват от друго лице, представят нотариално 

заверено пълномощно. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответната 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 обединението. 

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителен акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1.Правно основание за 

създаване; 2.Права и задължения на участниците в обединението; 3. Дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението; 4. Определяне на лице, представляващо 

обединението за целите на обществената поръчка, като ще задължава същото, ще получава 

указания за и от името на всеки член на обединението, и ще следи за изпълнението; 5. 

Разпределение на отговорностите между членовете на обединението във връзка с 

конкретната обществена поръчка. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, като и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай че не е регистрирано и при възлагане изпълнението 

на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши 

регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/8_OTP
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/8_OTP
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подписването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не 

отговаря на критериите за подбор. 

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 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят има право да откаже плащане за частта от поръчката, която се 

изпълнява от подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на 

отстраняване на причината за отказа. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по 

отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на тези условия, заедно с копие на договора 

за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното 

сключване. 

 

2. Лично състояние на участниците 

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата 

обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са 

възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е участник в 

процедурата.  

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки съгласно чл. 56 от ЗОП, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.  

Възложителят ще прилага основанията за отстраняване до изтичане на следните 

срокове: 

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

„а― и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 

срок. 

Възложителят няма да отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата, 

когато предприетите от него мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност. 

Съгласно чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основание за отстраняване по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, представя следните документи преди 

сключването на договора за възлагане на обществената поръчка: 



 

16/81 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

в) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда―. Когато в удостоверението се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение 

по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя и декларация, че нарушението не е 

извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

посочения/те документ/и, издаден/и от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издава/т 

документ/и за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение, съгласно законодателството на съответната държава. В случай че декларацията 

няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. Участникът не представя посочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информация 

или достъп до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражнят контрол при вземане на решения от тези органи. Такива 

други лица са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи.  

Лицата, които представляват участника или които са членове на управителни и 

надзорни органи на участника са, както следва: 

а) при събирателни дружества – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, 

ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическо лице – търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

з) в случаите по б. „а― до „ж― (по-горе) – и прокуристите, когато има такива. Когато 

лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България; 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

Когато изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита 

на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП за някое лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на 
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повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само 

в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект.  

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една 

и съща процедура. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че 

участникът е свързано лице с друг участник в същата процедура. 

Участниците са длъжни да декларират* отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпиране на пари. 

Съгласно 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 се забранява пряко или косвено участие в 

процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните 

актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

   

  *Декларирането се извършва чрез попълването на ЕЕДОП, част III, раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка― чрез 

отбелязване на отговор „НЕ―, в случай че представляваното дружество участник в 

процедурата не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и чрез 

посочване на действителните собственици физически лица на представляваното 

дружество.  

 

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху 

които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или 

по друг технически начин, различен от саморъчно полагане. 

 

3. 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. 3 – 5 ЗОП;  

1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП).   

 

4. Критерии за подбор 

А) Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за правоспособност на 

участниците. 

Б) Икономическо и финансово състояние на участника 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

В) Техническите и професионални възможности на участника 
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Участникът трябва да отговаря на следните изисквания за технически и 

професионални възможности: 

 

В.1. Да има сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 

9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или дистрибуция, сходни с 

предмета* на поръчката, валиден към датата на подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели,  химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви 

и/или други подобни продукти.  

Доказва се чрез: участникът декларира в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор―, 

Буква Г: сертификат/и, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството. 

 

В.2. Да е изпълнил най-малко три доставки с предмет, еднакъв или сходен* с 

предмета на поръчката, през последните три години, до датата на подаване на офертата.  

*Под сходен предмет се разбира: производство и/или дистрибуция на консумативи за 

хроматографски цели, химикали, киселини, соли, СМ, ССМ, основи, разтворители, реактиви 

и други подобни продукти. 

Доказва се чрез: участникът декларира в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор―, Буква В списък на услугите, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите.  

Забележки:  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 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 обединението. 

За конкретната поръчка участникът може да се позове на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

техническите способности. 

При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии 

за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

 

5. Използване на капацитета на трети лица 

В офертата си участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

техническите способности. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват 

в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения.  

Когато се предвижда участието на трети лица при изпълнение на поръчка, те трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  
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Ако посочените от участника трети лица не отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях са 

налице основанията за отстраняване от процедурата, то възложителят изисква тяхната 

замяна.  

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и 

третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние.  

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП . 

 

6. Изменение на условията 

Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, и/или документацията на обществената поръчка при условията на чл. 100, ал. 3 

и ал. 5 от ЗОП. След изтичането на тези срокове, възложителят може да публикува 

многократно обявление за изменение или допълнителна информация за промени в условията 

на процедурата, само когато удължава обявените срокове. 

 

7. Разяснения по условията на процедурата 

До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко лице 

може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие. Искането 

за разяснение може да бъде направено чрез средствата за комуникация, посочени в 

обявлението за поръчка и в т. 11 Обмен на информация от настоящия раздел на 

документацията за участие.  

Искания за разяснения, подадени по пощата, следва да бъдат получени при 

възложителя в срока, определен за подаването им. Искания, получени след изтичането на 

този срок, няма да бъдат разглеждани от възложителя и по тях няма да бъдат публикувани и 

изпращани разяснения. На всяко надлежно получено искане за разяснение по 

документацията, възложителят публикува в 4-дневен срок разяснение на интернет адреса на 

ИАОСhttp://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/8_OTP 

В случай, че от публикуването на разяснението от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят ще удължи срока за 

получаване на оферти, ако разясненията налагат съществени промени в офертите. 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти с публикуване на обявление за 

изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените поръчки и в профила 

на купувача, в един и същи ден, като от деня на публикуването до крайния срок за подаване 

на оферти не може да има по-малко от 6 (шест) дни. 

Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. 

 

8. Изисквания към опаковката – изготвяне, съдържание и подаване, срок 

8.1. Изготвяне 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.  

Към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и 

критериите за подбор. 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от 

упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа до 

изтичане на срока, посочен в обявлението – 28.11.2016 г., в отдел „Деловодство―, гр. София, 

п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ‖ № 136, стая № 101. 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/8_OTP
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В случай, че участникът изпраща офертата си чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане в отдел „Деловодство― на ИАОС преди изтичане на срока, в 

който могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на 

участника. 

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в писмен вид на 

хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост 

върху която се посочва: 

 

ОФЕРТА 

до 

Изпълнителна агенция по околна среда 

бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, стая № 101 

гр. София, п.к. 1618 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, с предмет: 

„Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане 

на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества“, обособена позиция № ……с 

предмет……. 

(моля, посочете наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се 

подават документите) 

от 

……………………………………………………………………………………………………... 

(наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо) 

гр. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(адрес за кореспонденция) 

………………………………………………………………………………..…………… 

(лице за контакт, телефон, факс и електроннапоща) 

 

8.2. Съдържание на опаковката: 

Опаковката трябва да съдържа следното: 

А) ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА 

1.Опис на представените документи, подписан от участника (Образец № 1) - 

оригинал. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 2), 

съдържащ съответната информация, изискана от възложителя, посочване на националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация – представя се за участника в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.  

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието си с критериите за подбор и че ще използва подизпълнители, е длъжен да 

представи за всяко от тези лица отделен ЕЕДОП. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят до повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. В случай на необходимост от защита 

на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато участникът подава повече от 

един ЕЕДОП, поради описаните обстоятелства, то обстоятелствата, свързани с критериите за 
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подбор, е достатъчно да се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

ЕЕДОП се подписва от лицата, които представляват участника, посочени в чл. 40 на 

ППЗОП и в т.2. Лично състояние на участниците на настоящата документация.  

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, 

върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, 

копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане. 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

В ЕЕДОП участникът описва предприетите от него мерки за доказване на надеждност 

по чл. 56 от ЗОП, когато за него е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

преди подаване на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност.  

Участникът доказва надеждността си с представянето на следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства.  

4. Заверено копие на договора за обединение, от който е видно изпълнението на 

изискванията по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП – когато е приложимо. 

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, за всяка отделна обособена позиция – Образец № 3, Образец № 5, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо; 

ж) каталог, брошура, разпечатка от интернет страница, в които да са включени 

предлаганите от участника продукти за всяка една обособена позиция, от които да е видно, 

че те отговарят на техническата спецификация на възложителя, а консумативите са 

предназначени за техническото оборудване, за което са поръчани. В представените 

материали е необходимо да бъдат маркирани страниците, на които се намират оферираните 

от участника продукти, по всяка обособена позиция. 

 

Забележка: Участниците следва да представят техническо предложение, 

съдържащо изброените документи в чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, по всяка от обособените 

позиции, за които кандидатстват, като ясно означат кое предложение за коя позиция се 

отнася. 

Тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, е 

допустимо участниците да представят само един комплект документи, деклариращи или 

доказващи съответствието им. 
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Б) ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ― 

В отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри― 

участникът следва да постави задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, 

т. 2 от ППЗОП, попълнено съгласно Образец № 4, Образец № 6 към настоящата 

документация, като същото трябва да съдържа: 

1. Предложенията на участника относно цената за придобиване на стоката, предмет 

на обществената поръчка.  

 

Забележка: Подава се отделно ценово предложение по всяка обособена позиция  в 

отделен запечатан плик. 

Ценовото предложение следва да се изготви съобразно предоставения с 

документацията Образец 4 или Образец № 6 в зависимост за коя обособена позиция се 

подава. От съществено значение за валидността на подаденото ценово предложение е 

да няма никакво несъответствие между посочените единични и общи цени, със и без 

ДДС. При констатирано несъответствие в някоя от посочените цени възложителят ще 

приеме, че офертата на участника не отговаря не предварително обявените условия на 

поръчката и на това основание ще отстрани участника от процедурата.  

 

8.3. Подаване 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 

и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или 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 възложителя. В този случай не се допуска 

приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

Офертата и всички документи за участие в процедурата се представят на български 

език или в превод на български език.  

До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника с тази оферта в процедурата. Допълнението и промяната на офертата 

трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху 

опаковката бъде отбелязан и текст: 

 

„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер …………….. за участие в 

обществена поръка, възлагана чрез открита процедура с предмет: 

„Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и 

прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества“, обособена 

позиция № ……, с предмет……. 

 

от 

……………………………………………………………………………………………………... 

(име/наименование на участника) 

гр. 

……………………………………………………………………………………………………... 

(адрес за кореспонденция) 

………………………………………………………………………………..………… 

(лице за контакт, телефон, факс и електроннапоща) 
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Документите, представени с офертата, е препоръчително да са скрепени неподвижно, 

да са подредени по реда, по който се изискват, и да са номерирани. Всички копия на 

документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие 

на документ означава: върху документа да е положен гриф „Вярно с оригинала‖ и подпис на 

лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него друго лице, както и 

печат на участника, в приложимите случаи. 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 

 

9. Валидност на офертата 

Срокът на валидност на офертите е 180 дни, считано от датата на отваряне на 

офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него 

оферта. 

 

10. Извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Извършването на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 

офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя, която се състои от нечетен 

брой членове.  

При провеждане на процедурите за обществени поръчки, назначената от възложителя 

комисия първо провежда предварителен подбор, след което разглежда офертите на 

участниците. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните, непрозрачни 

опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―, след което най-малко трима от нейните 

членове подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. С изпълнение на описаните действия приключва публичната част от заседанието 

на комисията. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с участие в 

процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и съставя протокол. 

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 

състояние на участниците комисията установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, комисията ги посочва в 

протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола комисията предоставя на 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 

представената информация, като представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 

след крайния срок за получаване на оферти. В същия срок участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато комисията е установила, че подизпълнителят или 

третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 

техническото предложение. 
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Когато промяната на информация е свързана с обстоятелства, които са различни от 

посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, новият ЕЕДОП, който участникът представя може да бъде 

подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно го да представляват. 

След изтичане на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждането на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.   

При разглеждане на офертите (при извършването на предварителния подбор и на 

всеки етап от процедурата) комисията, когато е необходимо, може да иска разяснения за 

данни, заявени от участниците и/или да извърши проверка по заявените от участниците 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи или лица; както и да 

изисква от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за 

данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в 

техническото и ценовото предложение на участниците. 

Комисията няма да разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.   

Комисията ще разгледа допуснатите оферти и ще провери съответствието на 

техническите предложения на участниците с предварително обявените условия. 

Когато методиката за комплексна оценка включва показатели, които оценяват 

параметри от техническото предложение, комисията ще отвори ценовото предложение на 

допуснатите участници, след като е извършила оценяване на офертите по другите 

показатели.  

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложния, 

комисията ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 

на отварянето. На публичното заседание комисията ще обяви резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели, ще отвори ценовите предложения на допуснатите 

участници и ще ги оповести.  

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря. 

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 чрез 

комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

Срокът за получаване на подробната писмена обосновка е 5-дневен, считано от получаването 

на искането за това.  

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от 

участие в процедурата: 

- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 Предварително обявените условия на поръчката; 

 Правила и изисквания, свързани с опазването 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 към ЗОП, когато са посочени като изискване от възложителя; 

- Участник, който не е представил в срокобосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 

- Участници, които са свързани лица. 

Комисията ще класира участниците, отговарящи на заложените в настоящата 

документация критерии, според най-ниската предложена цена за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка.  
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В случай, че двама или повече участника са посочили една и съща цена, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти.  

Комисията съобщават писмено на участниците чрез публикуване в профила на 

купувача датата, мястото и часа на теглене на жребия. Право да присъстват при тегленето на 

жребия имат и лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  

Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, 

представляващо участника, съгласно актуалната му търговска регистрация или с лицето, 

подало офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал 

или нотариално заверено копие.  

Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднаква най-ниска 

цена и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва 

в определения час. Ако до този час не са се явили представители на участниците, 

заседанието се отлага за след 1 (един) час. Ако и след неговото изтичане не са се явили 

представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на 

жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от 

пликовете. Участникът, чието име се съдържа в изтегления плик, се класира на първо място. 

Комисията съставя протокол за извършването на подбора, разглеждането оценяването 

и класирането на офертите, като резултатите от работата й се отразяват в доклад. Докладът, 

заедно с всички документи, изготвени в хода на работата на комисията като протоколите от 

работата на комисията, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, включително 

представените мостри и/или снимки, се представя на възложителя за утвърждаване. 

Възложителят с решение за определяне на изпълнител по договор за обществена 

поръчка определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните 

условия: 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор и 

- офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП възложителят публикува в профила на купувача 

решението за определяне на изпълнител в деня на изпращането му на участниците. В същия 

ден възложителят публикува в профила на купувача протоколите и окончателния доклад на 

комисията. 

 

11. Обмен на информация 

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, следва да са в писмен вид*. Възложителят и неговите служители не 

могат да дават обвързващи разяснения по телефона. 

* По смисъла на §2, т.33 от ДР на ЗОП, „писмен― или „в писмена форма― е „всеки 

израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и 

впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с 

електронни средства―. 

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-10 от 

ЗОП, възложителят изпраща на участниците в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка в тридневен срок от издаването им, чрез използването на следните способи: 

а) на адрес, посочен от участника; 

аа) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписват с 

електронен подпис, или  

бб) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка – на административен адрес/адрес за кореспонденция; 

б) по факс – на посочен от възложителя и заинтересованите лица/участниците номер. 
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Когато решението не е получено от участника по някой от изброените способи, 

възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който 

възложителят е узнал, че решението не е получено от участника, и в този случай решението 

се счита за връчено от датата на публикуването на съобщението в профила на купувача.  

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за 

промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

Възложителят ще изпраща на участниците по някой от посочените по-горе средства 

само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП. 

В предвидените от ЗОП хипотези някои документи по процедурата се обявяват само 

чрез профила на купувача на възложителя. 
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РАЗДЕЛ ІV 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Кратко описание на поръчката. 

Обект на поръчката са доставки на консумативи за основното и спомагателно 

лабораторно оборудване, химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни 

сертифицирани материали (ССМ) за пробоподготовка и изпитване на приоритетни и 

специфични замърсители в различни матрици. 

2. Структуриране на обществената поръчка 

Обществената поръчка е структурирана в 72 обособени позиции, подробно описани в 

Приложение № 1. В приложението са посочени наименованията на продуктите, прогнозни 

стойности, разпределение по лаборатории и количествата. 

3. Място на изпълнение на обществената поръчка 

Франко склада на посочените адреси: 

Централна лаборатория София, сграда на ИАОС, 1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ―,№ 136 

РЛ Бургас, ул. „Перущица‖, 67, п. к. 675   

РЛ Варна, ул. „Ян Палах‖ № 4   

РЛ Велико Търново, ул. „Н. Габровски‖ № 68 

РЛ Плевен, кв. „Сторгозия‖, сграда на метрология и стандартизация,ет. 5, п.к. 1151  

РЛ Пловдив, ул. „Перущица‖ № 1, п.к. 10-I  

РЛ Стара Загора, ул. „Стара планина‖ № 2, п.к. 143  

РЛ Монтана, ул. „Юлиус Ирасек‖ № 4, п.к. 240; 

РЛ Русе, ул. „Придунавски булевард‖ № 20, п.к. 279 

РЛ Хасково, ул. „Добруджа‖ № 14, ет. 1, п.к. 156 

В таблиците на всяка обособена позиция е посочено разпределението по регионални 

лаборатории. 

 

4. Задължителни изисквания към техническото предложение 
4.1. При изготвяне на техническото си предложение участникът трябва да вземе 

предвид следните изисквания: 

- Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото 

задание на възложителя. В случай на оферта от страна на участника, която се отличава от 

посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е необходимо оферираните 

брой опаковки да бъдат съобразени с разпределението им по лаборатории и кратни на 

зададените от възложителя в техническата спецификация – Приложение 1. В противен 

случай участникът се отстранява от участие в процедурата. 

- Предлаганите консумативи по обособени позиции № 4, 5, 6 и 7 следва да бъдат 

оригинални или еквивалентни на посочените, с технически характеристики, съвместими с 

вида и модела на апаратите, за които са поръчани. 
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- Остатъчният срок на годност на предлаганите продукти по обособени позиции №№ 

1, 2, 3, 8 до 72 към датата на доставка следва да бъде не по-малко от 70% (седемдесет 

процента) от обявения от производителя. 

 

- Химикали, за които изрично в техническите изисквания на възложителя е посочена 

степен на чистота, е задължително да бъдат оферирани продукти, идентични или 

еквивалентни на същата. За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в 

съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, за които няма публикувани 

ACS или ISO спецификации, се оферират продукти, за които производителят е гарантирал, 

че са приложими за аналитични цели, видно от анализните сертификати, каталожните 

материали и други. 

- За оферираните СМ и ССМ е задължително да се спазят изискванията за 

концентрация, разтворител и данни посочени в анализния сертификат като: стойност на 

сертифицираната характеристика, неопределеност, проследимост на сертифицираната 

стойност до единиците за измерване от Международната система с единици SI или до 

първичен аналитичен / референтен метод. За продуктите, по обособени позиции № 8 до № 54 

е необходимо да има запис в анализния сертификат, доказващ компетентността на 

производителя, съгласно стандарт ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 или ISO/IEC 17043 или че 

са произведени от международни или национални метрологични институти.     

- За мултикомпонентните СМ и ССМ е допустимо да бъдат предложени продукти, 

съдържащи  по-голям брой компоненти, от минимално посочените в техническото задание, 

като се спазват всички останали изисквания. 

Към техническото предложение участникът следва да представи следните 

документи: 

 За всяка от обособените позиции №№ 1, 2, 3, 8 до 72, за която участникът подава 

оферта, е длъжен да предостави примерен анализен сертификат – един брой, в който да 

присъства информация за вида на веществото, съпътстващите примеси, чистота, срок на 

годност, начин на съхранение и други, необходими за рутинната лабораторна работа. В 

случаите, в които липсва информация за срока на годност в анализните сертификати, 

участникът предоставя документ от производителя за конкретния продукт, в който да се 

посочват тези данни.   

 

Представените анализни сертификати да имат следното минимално съдържание: 

 *За сравнителните материали (СМ) по позиции № 55 до № 72 резултатът трябва да 

бъде представен с неговата неопределеност. В предоставените сертификати трябва ясно да 

личи обявената проследимост на сертифицираната стойност, т.е проследимост до единиците 

за измерване от Международната система единици SI или до стойности, получени по 

първичен аналитичен / референтен метод. 

 *За сертифицираните сравнителни материали (ССМ) и референтните материали, 

посочени в позиции № 8 до № 54, фирмата-производител или лабораторията, определила 

чрез изпитване стойностите на характеристиките посочени в сертификата на сертифицирания 

сравнителен материал, трябва да са доказали компетентност съгласно стандарт  ISO/IEC 

17025 и ISO Guide 34 или ISO/IEC 17043 или еквивалентни мерки или да са произведени от 

международни, национални метрологични институти. 

 Стойността на сертифицираната характеристика посочена в сертификата, трябва да 

бъде представена с неопределеност и трябва ясно да личи обявената проследимост на 

сертифицираната стойност, т.е проследимост до единиците за измерване от Международната 

система с единици SI или до стойности, получени по първичен аналитичен / референтен 

метод. 
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Забележка: При липсващи/непълни сертификати офертата на участника няма 

да отговаря на предварително обявените условия на поръчката и възложителят ще 

отстрани участника от процедурата. 

 

 Участникът следва да представи каталог, брошура или разпечатка от интернет 

страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен 

носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти за всяка една 

обособена позиция, по която участва, и от които да е видно, че предлаганите продукти 

отговарят на техническата спецификация на възложителя, а консумативите са предназначени 

за техническото оборудване, за което са поръчани. Възложителят си запазва правото да 

провери автентичността на приложените документи, като потърси допълнителни 

доказателства за това, когато е поместена информация в интернет, чрез запитване към 

участника, производител или дистрибутор или друг подходящ начин. 

 

В представените материали е необходимо да бъдат маркирани страниците, на които се 

намират оферираните от участника продукти, по всяка обособена позиция. 

От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната 

фирма-производител и/или дистрибутор и оферирания каталожен номер в техническото 

предложение. Каталожният номер, посочен в техническото предложение, трябва да бъде 

проследим до материалите, приложени в документацията на участника и/или в интернет 

страницата на посочения производител/дистрибутор.  

 

5. Приемане изпълнението на поръчката 

 Приемането на доставката на изпълнителя се извършва от комисия, назначена със 

заповед на възложителя, чрез подписване на двустранен протокол. Окончателното приемане 

на изпълнението на обществената поръчка се осъществява от възложителя след одобрението 

на комисията за приемане изпълнението на поръчката. 

 5.1. Изисквания към доставката на химикалите: 

 - Продуктите трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени 

опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне, и с оригинални етикети на 

фирмата - производител.  

- Остатъчният срок на годност на продуктите по обособени позиции № 1, 2, 3, 8 до 72 

към датата на доставка следва да бъде не по-малко от 70% (седемдесет процента) от 

обявения от производителя. За доказано нетрайни и летливи съединения остатъчният срок на 

годност не може да бъде по-малко от 7 месеца.  

В случай на доставка на продукт с по-кратък от посочения срок на годност, 

изпълнителят дължи неустойка, както следва: 

 При срок на годност между 69,99% и 65% - неустойка в размер на 15% (петнадесет 

процента) от стойността на обособената позиция, в която е включен продуктът с по-

малък срок на годност от изисквания от възложителя; 

 При срок на годност между 64,99% и 60% - неустойка в размер на 30% (тридесет 

процента) от стойността на обособената позиция, в която е включен продуктът с по-

малък срок на годност от изисквания от възложителя; 

 При срок на годност под 59,99%, а за доказано нетрайни и летливи съединения – под 7 

месеца, възложителят приема, че е налице пълно виновно неизпълнение на 

договорните задължения, в който случай неустойката е в размер на 25% (двадесет и 

пет процента) от цената на целия договор. 

- Всички продукти по обособени позиции №№1, 2, 3, 8 до 72 задължително трябва да 

бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от фирмата производител, в който да има 
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посочени: дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на 

годност, фирмата изпълнител, която ще извърши доставката, се задължава да изиска 

документ от фирмата производител, с който да докаже годността за употреба на доставеният 

продукт.  

Анализните сертификати за СМ и ССМ трябва да съдържат необходимите данни, 

залегнали в документацията.  

- При доставка на опасни химични вещества и препарати изпълнителят трябва да 

предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български 

език и съдържащи информацията, определена в действащото българско законодателство. 

- В случаите, когато е офериран един и същ продукт, с един и същ каталожен номер за 

обособени позиции специфицирани като ССМ и СМ, трябва да бъдат доставени продукти с 

различни партиди, при спазване на всички останали изисквания, поставени от Възложителя в 

Техническите изисквания. 

5.2. Изисквания към доставката на консумативите 

Доставяните консумативи следва да бъдат нови и неупотребявани, оригинални или 

еквивалентни на посочените, с технически характеристики, съвместими с вида и модела на 

апаратите, за които са поръчани. 

Забележка: Под „оригинални― да се разбира консумативи, произведени от 

производителя на съответния лабораторен уред, които са предназначени за конкретния 

модел апарат. 

Под „еквивалентни― да се разбира резервни части и консумативи, които напълно да 

съответстват на работните характеристики и присъединителните размери на 

съответните лабораторни уреди. Това са стоки на друг производител, имащи същите 

технически спецификации и параметри, които да са приложими за съответния 

лабораторен уред, като влагането им в употреба да не води до допълнителни разходи за 

възложителя. 

В случай, че при доставката или монтажа на консумативите се установи, че същите са 

дефектни, негодни за употреба, несъвместими и не са разпознаваеми от апарата, 

изпълнителят следва да ги замени с нови за своя сметка. 

 

6. Срок за изпълнение на доставките: 

Доставката на продуктите по всички обособени позиции трябва да се извърши до 90 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката. 
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Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЛАБОРАТОРИИ 

 

Обособена позиция № 1: „Доставка на киселини‖  

Прогнозна стойност: 14 800 лв. без ДДС респективно 17 760 лв с ДДС. 

 

№  
Наименование на 

обособената позиция 

Oбщ

о 

брой 

Сф Бс Вн В.Т. Мо Пл Пд Рс Ст.

З 

Х 

1.1 

Азотна к-на, мин. 65%, 

съдържание на Hg 

<0,0000005%, 2.5l 
27 3 3  3   3 3  3 3   3 3 

1.2 

Азотна к-на suprapur, мин. 

65%, с нормирани As ≤0,5ppb, 

Hg ≤1ppb, 1l 
14 3   3 2     3     3 

1.3 
Азотна к-на, suprapur, мин. 

65%, Zn< 100ppt,  1l 
8 2 2       2       2 

1.4 

Азотна киселина, suprapur, 

мин.60%, съдържание на 

Zn<0,5ppb, As<0,1ppb, 500 ml 
6 2     1 1   2       

1.5 
Мравчена киселина мин.99% за 

HPLC/MS grade, 1 ml 
10    4       2   4   

1.6 
Солна киселина 30%,  suprapur, 

съдържание на Hg<1ppb,1l 
23 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 

1.7 

Солна киселина, 30%, 

съдържание на Zn<2ppb, 

As<0,5ppb, 500мl 
7 2 2   1     2       

1.8 
Солна к-на 37%, съдържание 

на Hg <0,0000005% 2.5l 
16 2 2     2 2 2 2 2 2 

 

 

Обособена позиция № 2: „Доставка на органични разтворители“  

Прогнозна стойност: 16 250 лв. без ДДС респективно 19 500 лв с ДДС. 

 

№  
Наименование на 

обособената позиция 

Oбщ

о 

брой 

Сф Бс Вн 
В.Т

. 
Пл Пд Рс 

Ст.

З 

2.1 Ацетон за GC, 2.5l 36 12     4 5 8 2 5 

2.2 Ацетонитрил за 14     2   2 8   2 
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HPLC,2,5l 

2.3 Дихлорметан за GC, 2.5l 96 20 20     20 20 8 8 

2.4 Етилацетат за GC, 2.5l 28 8   4   4 4 4 4 

2.5 
Метанол за GC, 2,5l  Pest 

grade 
52 8 4 8 4 8 8 4 8 

2.6 
Метанол за HPLC/МS,  

2.5l 
10         4 2   4 

2.7 
Оцетен анхидрид, 

мин.87%, 1l 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.8 

Петролев етер с интервал 

на кипене 40-60°С за GC, 

2.5l 
44 8 8   8 4 8 4 4 

2.9 Толуен за GC , 2.5l 60 8 8 4 4 12 12 4 8 

2.10 Хексан за GC, 2.5l 72 16 8 4 8 12 12 4 8 

 

 

Обособена позиция № 3: „Доставка на общолабораторни химикали”   

Прогнозна стойност:   13 050 лв. без ДДС респективно 15 660 лв. с ДДС 

 

 

№  
Наименование на 

обособената позиция 

Oбщ

о 

брой 

Сф Бс Вн В.Т. Мо Пл Пд Рс Ст.

З 

Х 

3.1 

Калаен дихлорид 2H2O, 100g 

Свободен от Hg max 

0,000001% 
25 3 1 1 1 3 3 3 3 3 4 

3.2 
Калиев бромат (свободен от 

Hg), 250g. 
17 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

3.3 
Калиев бромид, 99,999% 

suprapur (свободен от Hg), 100g 
17 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

3.4 

Натриев сулфат анхидрид, за 

органичен следови анализ,  

гранулиран, 1кг 
111 20 15 15 8   15 15 8 15   

3.5 Натриев хлорид, 1кg 32 10 3 3     5 5 3 3   

 

 

Обособена позиция № 4: „Доставка на консумативи за хроматография за апаpати на 

Agilent Technoligies” 

Прогнозна стойност:  21 700лв. без ДДС респективно 26 040 лв. с ДДС. 
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№  

Каталожен 

номер на 

фирмата 

производител

* 

Наименование на 

обособената позиция 

Oбщ

о 

брой 

Сф Бс Вн 
В.Т

. 
Пл Пд Рс 

Ст.

З 

4.1 

5181-3323 

Agilent или 

еквивалентен 

Ferrule, 0.4mm 

15%/85% 

graphite/Vespel 10/pk 

short 

10 2 1 1 1 1 2 1 1 

4.2 

5183-4693 

Agilent или 

еквивалентен 

Liner, splitless, 

deactivated, single taper, 

glass wool, 5/pk    
14 2 2 2  2 2 2 2 

4.3 

G7005-60061 

Agilent или 

еквивалентен 

Filament, EI High 

Temperature for GC/MS 
30 4 4 4 2 4 4 4 4 

4.4 

19091S-433I 

Agilent или 

еквивалентен 

капилярна колона HP-5 

ms, 30m x 0.25 mm x 

0.25 µm, low-bleed for 

Pesticides, PCB, Semi-

volatiles 

6 1 1 1 1  1  1 

4.5 

14-5864-403 

Agilent или 

еквивалентен 

Purge Trap ―K‖, Vocarb 

3000 

(Stratum PTC) 

7 1 1 1  1 1 1 1 

*Забележка:Под каталожен номер се визират каталожните номера на посочените в 

техническото задание консумативи, под които те се намират в продуктовата листа на 

фирмата производител на оборудването,за което са предназначени консумативите. В 

случаи, че се оферират консумативи през каталози на фирми дистрибутори, е 

задължително да има съответсвие с посочените каталожни номера (декларация за 

съотвествие) 

Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите "или 

еквивалентно".  

 

 

Обособена позиция № 5: „Доставка на консумативи за газови хроматографи “Thermo 

Scientific”GC Trace 1300/TSQ 8000. 

Прогнозна стойност: 8 833,33 лв. без ДДС респективно 10 600 лв. с ДДС. 

 

№  

Каталожен номер 

на фирмата 

производител* 

Наименование на 

обособената позиция 

Oбщо 

брой 

София Плевен 

5.1 

365D0291 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Syringe 10μl, FN RSH 57 mm 

L, 26s Ga, cone tip Split and 

PTV, AS 
2 1 1 

5.2 453T2120 Thermo Ingection Liner, PTV Baffle 3 2 1 
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Scientifuc или 

еквивалентен 

(Siltek), 2x2.75mm IDxOD, 

120mm L, Pk 5 

5.3 

45322044 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Ingection Liner, PTV Siltek 

Metal, 2x2.75mm IDxOD, 

120mm L, Pk 2 
8 4 4 

5.4 

29001318Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Liner Sealing Ring for 

TRACE 1300 Series GC, PTV 

ing.  
6 3 3 

5.5 

29053488 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Ferrules PTV inj., 100% 

Graph, 0.1-0.25 mm ID, Pk 10 
4 2 2 

5.6 

29033496 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Ferrules MS, 0.1-0.25 mm ID, 

15% graphite/85%Vespel, 10 

Pk  
2 1 1 

5.7 

1R120404-1900 

Thermo Scientifuc 

или еквивалентен 

Dual Filament for TSQ 8000 

GC-Triple Quadropole MS 
4 2 2 

 

*Забележка:Под каталожен номер се визират каталожните номера на посочените в 

техническото задание консумативи, под които те се намират в продуктовата листа на 

фирмата производител на оборудването,за което са предназначени консумативите. В 

случаи, че се оферират консумативи през каталози на фирми дистрибутори, е 

задължително да има съответствие с посочените каталожни номера (декларация за 

съответствие) 

Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите "или 

еквивалентно".  

 

 

Обособена позиция № 6: „Доставка на консумативи за течни хроматографи на “Thermo 

Scientific” UHPLC/MS/MS; TSQ Vantage 

Прогнозна стойност: 7 466,67 лв. без ДДС респективно 8 960 лв. с ДДС. 

 

№  

Каталожен номер 

на фирмата 

производител* 

Наименование на 

обособената позиция 

Oбщо 

брой 

Варна Ст. 

Загора 

6.1 

Part.No:25312-

022130 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Колона за HPLC, Hypersyl 

Gold aQ, 20x2,1;  Particle 

Sz.(μ) 12 
2 1 1 

6.2 

 Part.No:25002-

052130 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Колона за HPLC, Hypersyl 

Gold, 50x2,1; Particle Sz.(μ) 

1,9 
2 1 1 
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6.3 

22180 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

2.1 mm ID Replacement Filter 

Cartridge, 0.2μm, 5/pk - 

UHPLC Filter for column 

protection for Hypersil GOLD 

1.9μm columns  

2 1 1 

6.4 

27006 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

UHPLC filter holder  2 1 1 

6.5 

10-HSV Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентeн  

1 Set of glasssample tubes, 4 

pieces -10ml /23x46mm/ 

screw HS vial, clear, 125/pk 
2 1 1 

6.6 

18-MSC Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентeн  

18 mm magnetic screw cap, 

8mm hole, 125/pk 
2 1 1 

6.7 

18-ST101Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентeн  

18x1 mm septum, blue 

silicone/PTFE, 125/pk 
2 1 1 

6.8 

A-437 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентен 

Bottom-of-the- Bottle solvent 

filters - 1/8 in OD tubing 
6 3 3 

 

Обособена позиция № 7: „Доставка на общи консумативи за аналитични апарати” 

Прогнозна стойност: 51 400 лв. без ДДС респективно 61 680 лв. с ДДС.  

 

№  

Каталожен 

номер на 

фирмата 

производител* 

Наименование на 

обособената позиция 

Oбщ

о 

брой 

Сф Бс Вн В.Т

. 

Пл Пд Рс Ст.

З 

7.1 
5182-0715Agilent 

или еквивалентен 

Certified 2 ml Clear wide 

opening screw top glass vial, 

write-on-spot, with screw 

caps, 100/pk 

160 20 20 20 20 20 20 20 20 

7.2 
5182-0721 Agilent 

или еквивалентен 

Green screw caps for glass 

vial 2ml with PTFE/Silikone 

septa, 100/pk 
245 35 30 30 30 30 30 30 30 

7.3 

5982-1365 Agilent / 

074417 Thermo 

Scientifuc или 

еквивалентени 

SPE Cartriges - C18EC, 

6ml, 500mg, 30/pk /  

SolEx C18, 6ml, 500mg, 

30/pk 

100 20  20 10 10 20 10 10 

 

*Забележка:Под каталожен номер се визират каталожните номера на посочените в 

техническото задание консумативи, под които те се намират в продуктовата листа на 

фирмата производител на оборудването,за което са предназначени консумативите. В 

случаи, че се оферират консумативи през каталози на фирми дистрибутори, е 
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задължително да има съответсвие с посочените каталожни номера (декларация за 

съотвествие) 

Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите "или 

еквивалентно".  

 

 Доставка на сертифицирани сравнителни и референтни материали по следните 

обособени позиции: 

Обща прогнозна стойност за позиции №№ 8 до 72:  145 660 лв. без ДДС респективно 174 

792 лв. с ДДС. 

 

№  
Наименование на 

обособената позиция 

Oбщ

о 

брой 

Прогно

з-на 

цена без 

ДДС 

Сф Бс Вн В.Т

. 

Мо Пл Пд Рс Ст.

З 

Х 

Сертифицирани референтни материали 

8 

Референтен материал за 

тежки метали във води 

NIST 1643f, 250 ml 
11 21160 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

Референтен материал за 

метали в речна вода 

NRCSLRS-5, 500 ml 
11 9450 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 

Натурална вода Живак в 

2% азотна к-на 

стабилизиран в 1 мг/кг 

злато, 10 х 10 ml. 

9 9000 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

11 

Референтен материал за 

тежки метали в риба 

DORM 4, 20 g   
4 4000   1 1       1   1   

12 

Референтен материал за 

живак и метилживак в 

риба тон BCR 463, 15g 
4 2400   1 1       1   1   

13 

Референтан материал за 

метали и цианиди в 

седименти RTC - CRM 

015, 50g 

 10 4450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 

Референтан материал за 

речни седименти LGC 

6187, 80g 
10 8750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Референтан материал за 

тежки метали в градски 

прахови частици NIST 

1648а, 2 g 

2 5000 1          1     

16 Референтни материали за 

определяне на OCP в 
5 480  1 1    1 1  1   
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питейни води RTC- 

QC1595-2МL и QC1550-

2ML; 2 ампули /опаковка 

17 

Референтни материали за 

определяне на 

азотсъдържащи 

пестициди  в питейни 

води RTC-QC1400-2ML, 

ампула 

5 450  1 1     1 1 

 

1   

18 

Референтни материали за 

определяне PAH във води 

RTC- QC1223-2ML, 

ампула 

5 820  1 1     1 1  1   

19 

Референтни материали за 

определяне 

органофосфорни 

пестициди във води RTC- 

QC1377-2ML, ампула 

5 855  1 1     1 1  1   

20 

Референтен материал за 

PAHs  в почви RTC- 

СRM170, 50g 
8 3260 1 1 1 1   1 1 1 1   

21 

Референтен материал за 

PAHs  в почви RTC- 

СRM172, 100g 
7 3285  1 1 1   1 1 1 1   

22 

Референтни материали за 

пестициди в почви RTC-

СRM 846, 50g 
8 3550 1 1 1 1   1 1 1 1   

23 

Референтен материал за 

PAHs, PCBs и пестициди  

в седи-менти CRM-

CNS391-050; 50g 

8 3700 1 1 1 1   1 1 1 1   

24 

Референтен материал за 

ЛОС в седименти RTC- 

СRM608, 25g 
6 1960 1 1 1     1 1  1   

25 

Референтни материали 

(РСВ, РАН) за градски 

прахови частици NIST 

1649b, 2g 

 1 2050 1               

Сертифицирани сравнителни материали ССМ   

26 

Сертифициран 

стандартен материал  за 

живак 10 mg/l, в 

разредена азотна 

киселина, 100 ml 

10 600 1 1 1 1 1  1   1 1 1 1  

27 
Мултиелементен 

ст.разтвор за ICP (17 ел. в 

разредена HNO3: Al-

10 2100 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 
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40mg/l, As-40mg/l, B-

100mg/l, Ba-40mg/l, Be-

10mg/l, Cd-10mg/l, Co-

10mg/l,  Cr-20mg/l, Cu- 

20mg/l, Fe-100mg/l, Mn-

10mg/l, Ni- 20mg/l, Pb- 

40mg/l, Se- 100mg/l, Tl-

100mg/l, V-40mg/l, Zn-

100mg/l), 100 ml 

28 

Мултиелементен 

ст.разтвор за ICP(27 ел. в 

разредена HNO3: Ag-

10mg/l, Al-10mg/l, Ba-

10mg/l, Be-10mg/l, Bi-

10mg/l, Ca-100mg/l, Cd-

10mg/l, Co-10mg/l,  Cr-

10mg/l,Cs-10mg/l, Cu- 

10mg/l, Fe-100mg/l, Ga-

10mg/l, In-10mg/l, K-

100mg/l, Li-10mg/l, Mg-

10mg/l, Mn-10mg/l, Mo-

10mg/l,Na-100mg/l, Ni- 

10mg/l, Pb- 10mg/l, Rb-

10mg/l, Sr- 10mg/l, Tl-

10mg/l, V-10mg/l, Zn-

10mg/l)100 ml 

10 2100 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 

29 

Сертифициран 1,3,5-

трихлорбензен в ацетон, 

100 μg/ml, 1ml 
7 1400 1 1 1     1 1 1 1   

30 

РСВ mix 20 L20032000IO, 

10ng/µl, 10ml  или 

еквивалентно                                                                         
Смес от РСВ съдържаща 

най-малко следните  

Сертифицирани 

компоненти: РСВ-

28(2,4,4’- 

Trichlorobiphenyl); РСВ- 

31(2,4’,5-

Trichlorobiphenyl); РСВ-

52(2,2’,5,5’-

Tetrachlorobiphenyl); 

РСВ-101( 2,2’,4,5,5’- 

Pentachlorobiphenyl); 

РСВ-105( 2,3,3’,4,4’- 

Pentachlorobiphenyl); 

РСВ-118( 2,3’,4,4’,5- 

Pentachlorobiphenyl); 

РСВ- 126(3,3’,4,4’,5-

Pentachlorobiphenyl); 

РСВ-128( 2,2’,3,3’4,4’-

8 2300 1 1 1 1   1 1 1 1   
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Hexachlorobiphenyl); 

РСВ-138( 2,2’,3,4,4’,5’- 

Hexachlorobiphenyl); 

РСВ-153( 2,2’,4,4’,5,5’- 

Hexachlorobiphenyl); 

РСВ-156(2,3,3’4,4’,5’- 

Hexachlorobiphenyl); 

РСВ- 170(2,2’,3,3’4,4’,5- 

Heptachlorobiphenyl); 

РСВ-180 (2,2’,3,4,4’,5,5’- 

Heptachlorobiphenyl)- 

10ng/µl на всеки 

компонент в изооктан 

или еквивалентен 

разтворител; 10 ml 

31 

PAH mix 9 

XA20950900CY, 1ml, 

100ng/µl или 

еквивалентно; Смес от 

РАН съдържаща най-

малко следните  

сертифицирани 

компоненти: 

Acenaphthene, 

Acenaphthylene, 

Anthracene,  

Benzo(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, 

Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(g,h,i)perylene, 

Benzo(a)pyrene, Chrysene, 

Dibenz(a,h)anthracene, 

Fluornthene, Fluorene, 

Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, 

Naphthalene, 

Phenanthrene, Pyrene - 

100ng/µl на всеки 

компонент в циклохексан 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml 

8 2080 1 1 1 1   1 1 1 1   

32 

PAH-Mix 45 

L20954500CY,10 ng/µl, 10 

ml или 

еквивалентно;Смес от 

РАН съдържаща най-

малко следните   

сертифицирани  

компоненти: 

Acenaphthene, 

Acenaphthylene, 

Anthracene,  

8 2080 1 1 1 1   1 1 1 1   
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Benzo(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, 

Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(g,h,i)perylene, 

Benzo(a)pyrene, 

Benzo(e)pyrene, Chrysene, 

Dibenz(a,h)anthracene, 

Fluornthene, Fluorene, 

Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, 

Naphthalene, Perylene, 

Phenanthrene, Pyrene- 

10ng/µl на всеки 

компонент в циклохексан 

или еквивалентен 

разтворител; 10 ml 

33 

Pesticide mix 13 L 

18000013TО, 10ng/µl, 

10ml  или 

еквивалентно;Смес от 

РСВ и органохлорни 

пестициди съдържаща 

най-малко следните 

сертифицирани  

компоненти: РСВ-

28(2,4,4’- 

Trichlorobiphenyl), РСВ-

52(2,2’,5,5’-

Tetrachlorobiphenyl), 

РСВ-101(2,2’,4,5,5’- 

Pentachlorobiphenyl), 

РСВ-138(2,2’,3,4,4’,5’- 

Hexachlorobiphenyl),РСВ-

153( 2,2’,4,4’,5,5’- 

Hexachlorobiphenyl), 

РСВ-180(2,2’,3,4,4’,5,5’- 

Heptachlorobiphenyl), 

Aldrin, cis-Chlordane, 

trans-Chlordane, 2,4-DDD, 

4,4-DDD, 2,4-DDE, 4,4-

DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, 

Dieldrin,  alpha-

Endosulfan, beta-

Endosulfan, Endrin, alpha-

HCH, beta-HCH, gamma-

HCH, delta-HCH, epsilon-

HCH, Heptachlor, cis-

Heptachlorepoxide, trans-

Heptachlorepoxide, 

Hexachlorobenzene, 

Isodrin, Methoxychlor, 

Mirex- 10ng/µl на всеки 

компонент в толуен или 

8 5850 1 1 1 1   1 1 1 1   
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еквивалентен 

разтворител; 10 ml 

34 

Pesticide mix 34 

XA18000034AL, 100ng/µl, 

1ml или 

еквивалентно;Смес от 

азотсъдържащи 

пестициди съдържаща 

най-малко следните 

сертифицирани  

компоненти: Atrazine, 

Diuron, Fenuron, 

Isoproturon, Linuron, 

Metazachlor, Metolachlor, 

Monolinuron, Prometryn, 

Propazine, Sebuthylazine, 

Simazine, Terbuthylazine, 

Terbutryne - 100ng/µl на 

всеки компонент в 

ацетонитрил; 1ml 

4 1050     2           2   

35 

Pesticide mix 101 

LA18000101AL, 50ng/µl, 

1ml или еквивалентно; 

Смес от азотсъдържащи 

пестициди съдържаща 

най-малко следните 

сертифицирани  

компоненти:  Alachlor, 

Ametryn, Atrazine, 

Chlorpyriphos, Diazinon, 

Malathion, Metolachlor, 

Parathion-ethyl, Parathion-

methyl, Pendimethalin, 

Prometryn, Propazine, 

Simazine, Terbuthylazine, 

Terbutryn, Trifluralin - 

50ng/µl на всеки 

компонент в ацетонитрил 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml  

7 1260 1 1 1     1 1 1 1   

36 

Pesticide mix 128 L 

18000128AL, 20ng/µl, 

10ml или еквивалентно; 

Смес от пестициди 

съдържаща най-малко 

следните сертифицирани  

компоненти:  Bentazone,  

2,4-D, 2,4-DВ, Dicamba, 

Fenoprop, MCPA, MCPВ, 

MCPP - 20ng/µl на всеки 

компонент в 

3 2220     1       1   1   
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ацетонитрил;10 ml 

37 

Triazines mix 1 

XA06190100AC, 

100ng/µl, 1ml или 

еквивалентно Микс от 

сертифицирани  

компоненти: Ametryn, 

Atraton, Atrazine, 

Prometon, Prometryn, 

Propazine, Secbumeton, 

Simetryn, Simazine, 

Terbuthylazine, Terbutryn-

100ng/µl на всеки 

компонент в ацетон; 1ml 

7 1050 1 1 1     1 1 1 1   

38 

VOC-mix 20 XA 

05022000ME, 200ng/µl; 

1ml или 

еквивалентно;Смес от 

летливи органични 

съедиединения 

съдържаща най-малко 

следните сертифицирани  

компоненти: Benzen, 

Bromodichloromethane, 

Bromoform, 

Bromomethane, Carbon 

tetrachloride, 

Chlorobenzene, 

Chloroethane, Chloroform, 

Chloromethane, 

Dibromochloromethane, 

1,2- Dibromoethane, 

Dibromomethane, 1,3- 

Dichlorobenzene, 1,2- 

Dichlorobenzene, 1,4- 

Dichlorobenzene, 

Dichlorodifluoromethane, 

1,1- Dichloroethane, 1,2- 

Dichloroethane, cis-1,2- 

Dichloroethene,  trans-1,2- 

Dichloroethene, 1,1- 

Dichloroethene, 

Dichloromethane, 

Etylbenzene, 

Hexachlorobutadiene, 

Isopropylbenzene, 

Naphthalene, Styrene, 

1,1,1,2-Tetrachloroethane, 

1,1,2,2-Tetrachloroethane, 

Tetrachloroethene, 

Toluene, 1,2,3-

7 1550 1 1 1     1 1 1 1   
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Trichlorobenzene, 1,2,4-

Trichlorobenzene, 1,1,1-

Trichloroethane, 1,1,2-

Trichloroethane, 

Trichloroethene, 

Trichlorofluoromethane, 

1,2,3-Trichloropropane, 

1,2,4-Trimethylbenzene,  

1,3,5-Trimethylbenzene, 

m-Xylene, o-Xylene, p-

Xylene - 200ng/µl на 

всеки компонент в 

метанол, 1ml  

39 

Сертифициран 

Acetochlor, 100ng/µl в 

циклохексан  или 

еквивалентен  

разтворител; 1 ml   

3 250     1       1   1   

40 

Alachlor L 

10060000AC,10 ng/µ, 10 

ml или еквивалентно 

Сертифициран Alachlor -

10ng/µl в ацетон; 10 ml.  

4 320     1     1 1   1   

41 

Сертифициран 

Chlordecone, 100 µg/ml в 

толуен или еквивалентен 

разтворител, 1ml 

8 400 1 1 1 1   1 1 1 1   

42 

Сертифициран 

Chlorfenvinphos, 100 ng/µl 

в циклохексан или 

еквивалентен 

разтворител, 1ml 

7 350 1 1 1     1 1 1 1   

43 

Сертифициран 

Chlorpyrifos, 100 ng/µl в 

циклохексан или 

еквивалентен 

разтворител, 1 ml 

7 280 1 1 1     1 1 1 1   

44 

Сертифициран Diuron, 

100ng/µl в ацетонитрил 

или еквивалентен 

полярен разтворител; 1ml  

5 250     2       2   1   

45 

Сертифициран 

Hexachlorobutadiene, 

100ng/µl в метанол; 1ml 
7 280 1 1 1    1 1 1 1   

46 

Сертифициран 

Isoproturon, 100ng/µl в 

ацетонитрил или подобен 

полярен разтворител; 1ml 

5 250     2       2   1   
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47 

Сертифициран Linuron, 

100ng/µl в ацетонитрил 

или еквивалентен 

полярен разтворител; 1ml 

5 250     2       1   2   

48 

Сертифициран 

Naphthalene, 100 ng/µl в 

метанол, 1ml  
7 1400 1 1 1    1 1 1 1   

49 

Сертифициран 4-

Nonylphenol(technical), 

CAS 25154-52-3; 

minimum 99,0%; 0,25g 

6 400 1 1 1     1 1   1   

50 

Сертифициран 4-N-

nonylphenol, CAS 104-40-

5; 100ng/µl в циклохексан 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml 

6 420 1 1 1     1 1  1   

51 

 Сертифициран 4-tert-

Octylphenol, CAS 140-66-

9; minimum 99,0%; 0,25g 
6 360 1 1 1     1 1   1   

52 

Сертифициран 

Pentachlorobenzene, 

10ng/µl в циклохексан 

или еквивалентен 

разтворител; 10ml 

8 400 1 1 1 1   1 1 1 1   

53 

Сертифициран 

Pentachlorophenol acetate, 

10 ng/µl в циклохексан 

или еквивалентен 

разтворител; 10 ml 

12 660 2 2 2 1   2 2   1   

54 

Сертифициран  Trifluralin 

-100 ng/µl в ацетонитрил 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml 

4 320 1   1       1 1     

Cравнителни материали СМ 

55 

Стандартен разтвор за 

живак 10 mg/l, в 

разредена азотна 

киселина, 100 ml 

10 600 1 1 1 1 1  1   1  1 1  1   

56 

Многоелементен 

ст.разтвор ICP (30 ел. в 

разредена HNO3, Hg 

отделно опакован), 

10mg/l, Ag, Al, As,  Ba, 

Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, 

Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, 

Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, 

Tl, V, U, Zn, 100 ml 

10 3500 1 1  1 1  1 1 1  1 1  1 
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57 

Internal standard mix за 

ICP  Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, 

Bi 10µg/ml в HNO3 , 100 

ml 

10 2000 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1 

58 

РСВ 209 X20020900CY, 

100ng/µl, 10ml  или 

еквивалентно                                            
Сертифицираният 

компонент РСВ-209 

(2,2’,3,3’4,4’,5,5’6,6’- 

Decachlorobiphenyl)- 

100ng/µl в циклохексан 

или изооктан, 10 ml 

8 1280 1 1 1 1   1 1 1 1   

59 

PAH-Internal standard mix 

31  deuterated 

YA20950031TO, 

1000ng/µl, 1ml или 

еквивалентно Смес от 

РАН съдържаща най-

малко следните 

деутерирани 

сертифицирани  

компоненти: 

Acenaphthene D10, 

Chrysene D12, 

Naphthalene D8, 

Phenanthrene D10, 

Perylene D12- 1000ng/µl 

на всеки компонент в 

толуен; 1ml 

7 1550  1 1 1   1 1 1 1   

60 

Pesticide mix 71 L 

18000071CY, 10ng/µl, 

10ml или еквивалентно 

Смес от органохлорни 

пестициди съдържаща 

най-малко следните 

сертифицирани  

компоненти:   Aldrin, cis-

Chlordan, trans-Chlordan, 

2,4’-DDD, 4,4’-DDD, 2,4’-

DDE, 4,4’-DDE, 2,4’-

DDT, 4,4’-DDT, Dieldrin, 

alpha-Endosulfan, beta-

Endosulfan, Endrin, alpha-

HCH, beta-HCH, gamma-

HCH, Heptachlor, cis-

Heptachlor epoxide, trans-

Heptachlor epoxide, 

Hexachlorobenzene, 

Methoxychlor -10ng/µl на 

всеки компонент в 

8 2000 1 1 1 1   1 1 1 1   
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циклохексан или 

еквивалентен 

разтворител;10 ml  

61 

Pesticide mix 95 

XA18000208AC, 

100ng/µl, 1ml или 

еквивалентно                                                                    
Смес от пестициди 

съдържаща най-малко 

следните сертифицирани  

компоненти:  Bentazone,  

2,4-D, 2,4-DВ, Dicamba, 

Dichlorprop, MCPA, 

MCPВ, MCPP - 1000 

ng/µl на всеки компонент 

в етилацетат или 

еквивалентен 

разтворител; 1ml 

3 2400     1       1   1   

62 

Pesticide mix 235 

XA18000235AC, 

200ng/µl, 1ml или 

еквивалентно                                                        

Смес от пестициди 

съдържаща най-малко 

следните сертифицирани  

компоненти:   

Chlorfenvinphos, 

Chlorpyrifos, Diazinon, 

Dichlorvos, Dimethoate, 

Fenthion, Malathion, 

Parathion-ethyl, Parathion-

methyl - 200ng/µl на всеки 

компонент в ацетон или 

еквивалентен 

разтворител; 1ml 

7 910 1 1 1     1 1 1 1   

63 

Сертифициран Acetochlor 

D11, 100ng/µl в ацетон 

или еквивалентен 

разтворител; 1 ml.  

3 600     1       1   1   

64 

Сертифициран Alachlor 

D13, 100ng/µl в ацетон 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml.  

7 1020 1 1 1     1 1 1 1   

65 

Сертифициран  Atrazine 

D5, 100ng/µl ацетон или 

еквивалентен 

разтворител; 1ml.  

14 2310 2 2 2     2 2 2 2   

66 Сертифициран 

Chlorfenvinphos (ethyl) 
7 1400 1 1 1     1 1 1 1  
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D10,  100 ng/µl в ацетон 

или еквивалентен 

разтворител, 1 ml 

67 

Сертифициран 

ChlorpyrifosD10 (diethyl 

D10), 100 ng/µl в ацетон 

или или еквивалентен 

разтворител, 1 ml 

7 2310 1 1 1     1 1 1 1   

68 

Сертифициран 4,4 DDT 

D8, 100ng/µl в ацетон или 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml 

16 2400 2 2 2 2   2 2 2 2   

69 

Сертифициран Diuron D6, 

100ng/µl в ацетон или 

еквивалентен 

разтворител, 1ml 

3 330             2   1   

70 

Сертифициран  HCH-

alpha  D6 -100ng/µl в 

циклохексан или 

еквивалентен 

разтворител; 1ml 

16 2650 2 2 2 2   2 2 2 2   

71 

Сертифициран 

Isoproturon-D6 -100ng/µl в 

ацетон или еквивалентен 

разтворител; 1 ml 

5 550     2       2   1   

72 

Сертифициран Trifluralin-

D14, 100ng/µl в ацетон 

или еквивалентен 

разтворител; 1ml 

7 1000 1 1 1     1 1 1 1   

 

Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите „или 

еквивалентно― съгласно чл. 48, ал. 2 от ЗОП.  
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Образец № 1 

 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, с предмет: 

„Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови 

методи за анализ на някои приоритетни вещества― 

 

№ Вид на документа Оригинал 

или 

заверено 

копие 

Брой 

стр. 

Страница 

от – до 

Забележка** 

(ако е приложимо) 

1 Опис на представените 

документи – оригинал (Образец 

№ 1) 

    

2 ЕЕДОП – оригинал (Образец № 

2) 

    

3 Документи за доказване на 

предприетите мерки за 

надеждност, когато е 

приложимо 

    

4 Документ (договор) за 

създаване на обединение, 

съгласно чл. 37, ал. 4 от 

ППЗОП, когато е приложимо 

    

5 Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП (Образец № 3, Образец 

№ 5) – за всяка обособена 

позиция поотделно 

    

1. 6 

6 

Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата не е законният 

представител на участника 

    

7 Ценово предложение, съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП 

(Образец № 4, Образец № 6) – 

за всяка обособена позиция 

поотделно, в отделен запечатан 

плик 

    

       

Подпис и печат 

 

 

  

*Поредният номер на последния ред по таблицата от настоящия образец не ограничава 

участника относно броя на документите, които следва да представи. 
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Образец№ 2 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален 

вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
.Позоваване на 

съответното обявление
2
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: 2016/S 205–370551 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка 

към публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при 

условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за 

ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия 

оператор. 

Идентифициране на възложителя
3
 Отговор: 

Име:  Изпълнителна агенция по околна среда 

За коя обществена поръчки се 

отнася? 

Отговор:  

Название или кратко описание на 

поръчката
4
: 

„Доставка на материали (химикали, 

консумативи и др.) за усвояване и прилагане 

на нови методи за анализ на някои 

приоритетни вещества― 

Референтен номер на досието, 

определен от възлагащия орган или 

възложителя (ако е приложимо)
5
: 

[   ] 

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други 

заинтересовани страни 

2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за 

участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите:периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 

процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 

3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 

процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители 

на обществени поръчки. 

4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако 

е приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете 

друг национален идентификационен номер, 

ако е необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, 

малко или средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е 

запазена
8
: икономическият оператор 

защитено предприятие ли е или социално 

предприятие
9
, или ще осигури изпълнението 

на поръчката в контекста на програми за 

създаване на защитени работни места? 

Ако „да―, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в 

неравностойно положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в 

неравностойно положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

                                                 
6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети 

по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен 

баланс не надхвърля 43 милиона евро. 

8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно 

положение. 
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официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

Ако „да―: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е приложимо, 

и при всички случаи попълнете и подпишете 

част VI.  

а) Моля посочете наименованието на 

списъка или сертификата и съответния 

регистрационен или сертификационен номер, 

ако е приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или 

сертифицирането и, ако е приложимо, 

класификацията в официалния списък
10

: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии 

за подбор? 

Ако „не―: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г 

според случаяСАМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли 

в процедурата за възлагане на обществена 

[] Да [] Не 

                                                 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

Ако „да―, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят 

отделен ЕЕДОП. 

Ако „да―: 

а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата 

процедура за възлагане на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 

[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си 

на: 

[……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да 

предоставите подробна информация за 

представителството (форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще 

използва ли капацитета на други субекти, за 

да изпълни критериите за подбор, посочени в 

част IV, и критериите и правилата (ако има 

такива), посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да―, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно 

раздели А и Б от настоящата част и от част III.  

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, 

които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, 

които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за 

                                                 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на 

строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
12

, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият 

оператор ще използва. 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма 

да използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия 

орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор 

възнамерява ли да възложи на трети страни 

изпълнението на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е 

известно, моля, приложете списък на 

предлаганите подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 

(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за 

изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 

13
 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 

14
 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица 

на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 

25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. 

относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване 

обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган 

(възложителя) или на икономическия оператор. 

15
 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ 

C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 

16
 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 

срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, 

помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото 

рамково решение. 

17
 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 

18
 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за 

замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
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Основания, свързани с наказателни 

присъди съгласно националните разпоредби 

за прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което е 

член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
19

 

Ако „да―, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ 

]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 

 

 

б) [……] 

в) продължителността на срока на 

изключване [……] и съответната(ите) 

точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21

 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива―)? 

[] Да [] Не  

Ако „да―, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор 

изпълнил ли е всички свои задължения, 

свързани с плащането на данъци или 

[] Да [] Не 

                                                 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

20
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

21
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

22
 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 

23
 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и 

в държавата членка на възлагащия орган 

или възложителя, ако е различна от 

страната на установяване? 

 

 

Ако „не―, моля посочете: 

а) съответната страна или държава 

членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е определен 

пряко в присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор 

изпълнил ли е задълженията си, като 

изплати или поеме обвързващ 

ангажимент да изплати дължимите 

данъци или социалноосигурителни 

вноски, включително, когато е 

приложимо, всички начислени лихви или 

глоби? 

Данъци Социалноосигурител

ни вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да―, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да―, моля, 

опишете подробно: [……] 

Ако съответните документи по 

отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
24

 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани 

по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така 

например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 

нарушение― да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли [] Да [] Не 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

25
 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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е, доколкото му е известно, задълженията си 

в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

Ако „да―, икономическият оператор 

взел ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване („реабилитиране 

по своя инициатива―)? 

[] Да [] Не 

Ако да―, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от 

следните ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е 

прекратена? 

Ако „да―: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще бъде в 

състояние да изпълни поръчката, като се 

вземат предвид приложимите национални 

норми и мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил 

ли е тежко професионално нарушение
29

?  

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 

Ако „да―, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да―, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

                                                 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 

27
 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената 

поръчка. 

28
 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 

изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да 

евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 

29
 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или 

в документацията за обществената поръчка. 



 

57/81 

Икономическият оператор сключил ли 

е споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да―, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да―, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор има ли 

информация за конфликт на интереси
30

, 

свързан с участието му в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или 

свързано с него предприятие, предоставял ли 

е консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор 

за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да―,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да―, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за 

изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни 

непозволено влияние върху процеса на 

вземане на решения от възлагащия орган или 

възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде 

[] Да [] Не 

                                                 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка. 
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неоправдани предимства в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, или да 

предостави поради небрежност подвеждаща 

информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по 

отношение на изключването, подбора или 

възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 

ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които 

са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

1. 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: [] Да [] Не 

 

2. По чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу 

изпиране на пари: (посочват се 

действителните собственици физически 

лица на икономическия оператор: име, ЕГН, 

постоянен адрес, документ за самоличност) 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
31

 

В случай че се прилага някое 

специфично национално основание за 

изключване, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива?  

Ако „да―, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (разделили раздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако 

възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в 

друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани 

критерии за подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии [] Да [] Не 

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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за подбор: 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ―) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или 

1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е както 

следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен―) годишен 

оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление, или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

                                                 
32

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 

същото приложение 

33
 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или документацията 

за поръчката, е както следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация 

относно оборота (общия или конкретния) за 

целия изискуем период, моля, посочете 

датата, на която икономическият оператор е 

учреден или е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното 

съотношение — съотношение между х и у
36

 

— и стойността): 

[…], [……]
37

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност― възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите 

икономически или финансови изисквания, 

ако има такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални Отговор: 

                                                 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 

35
 Например съотношението между активите и пасивите. 

36
 Например съотношението между активите и пасивите. 

37
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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способности 

1а) Само за обществените поръчки 

застроителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен 

в обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за услуги: 

През референтния период
39

 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 
Опи

сание 

С

уми 

Д

ати 

Полу

чатели 

    
 

2) Той може да използва следните 

технически лица или органи
41

, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица или 

органи при извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а съоръженията 

за проучване и изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално предназначение: 

 

 

 

                                                 
38

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече 

от пет години. 

39
 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече 

от три години. 

40
 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 

частните клиенти за съответните доставки или услуги. 

41
 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, 

но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни 

ЕЕДОП. 
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Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за контрол 

на качеството? 

[] Да [] Не 

6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на 

състава: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване 

ще бъдат на негово разположение за 

изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител
43

 изпълнението на 

следната част (процентно изражение) от 

поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки 

на продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификати за 

автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

 

 [] Да[] Не  

 

 

                                                 
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 

43
 Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, 

вж. част II, раздел В по-горе. 
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оператор декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление 

са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

[] Да [] Не 
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екологично управление? 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни 

критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на 

кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на 

диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно 

видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които 

трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях: 

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не
45

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46

 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е 

вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне 

на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава 

да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, 

освен в случаите, когато: 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите 

документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава 

членка, която е достъпна безплатно
47

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или 

възложителят вече притежава съответната документация. 

 

 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от 

настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете 

процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към 

публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

 

 

 

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

  

                                                 
47

 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган 

или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното 

съгласие за достъп. 

48
 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

 

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на материали (химикали, 

консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои 

приоритетни вещества“ 

 

Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

Банка, IBAN, BIC:  

ЕИК/ БУЛСТАТ:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E-mail:  

 

 

Т е х н и ч е с к о   п р е д л о ж е н и е 

по обособена позиция № ………. 
 

(попълва се само за обособени позиции №№ 1-3, 8-72!) 

 

1. Технически спецификации (подробно описание на предлагания продукт, 

отразен в таблицата по-долу) 

Моля, приемете настоящото като предложение за изпълнение, което е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва: 
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2. Срок за изпълнение на доставката: ………………………………. (но не повече 

от 90 дни от подписване на договора) 

3. Срок на годност на оферирания продукт (отразени в таблицата, но не по-

малко от 70% от общия срок на годност). 

4. Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за получаването й. 
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5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и 

приемам условията в него. 

 6. Декларирам, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

  7. Прилагам примерен анализен сертификат, в който са посочени: стойност на 

сертифицираната характеристика, неопределеност, проследимост на сертифицираната 

стойност до единиците за измерване от Международната система с единици SI или до 

първичен аналитичен / референтен метод, запис (за обособени позиции № 8 до № 54), 

доказващ компетентността на производителя, съгласно стандарт ISO/IEC 17025 и ISO 

Guide 34 или ISO/IEC 17043 или че са произведени от международни или национални 

метрологични институти.  

 

 8. Друга информация по преценка на участника. 

 

 

Дата: ..................……… г. Подпис и печат: ............................. 

(име, длъжност) 

 
(Заб. Представя се отделно техническо предложение за всяка обособена позиция, по която се 

участва)  
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Образец № 4 

         

  

Наименование на участника:  

 

Седалище по регистрация:  

Банка, BIC; IBAN:   

ЕИК/БУЛСТАТ :  

Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E mail:  

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

(попълва се само за обособени позиции №№ 1-3, 8-72!) 

 

„Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и 

прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества“ по 

обособена позиция № ……….., с предмет …………………. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на документацията 

за участие в процедурата, за сумата от: 
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Забележка: Когато в обособената позиция има подпозиции, в таблицата следва да се добавят 

необходимите редове за подпозициите. 
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Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС за цялата обособена 

позиция 

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС за цялата обособена позиция 

 

 

Запознати сме, че при евентуално несъответствие между посочената от нас цена 

със и без ДДС, единична и обща, комисията ще счита подадената оферта за 

неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката съгласно чл. 107, т. 2, 

буква „а― от ЗОП и ще отстрани представлявания от мен/нас участник от по-нататъшно 

участие. 

 

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на 

предмета на поръчката.  

 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в 

размер на 5% (пет процента) от стойността му. 

 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка и откажем 

без уважителна причина да сключим договора, ние сме съгласни да заплатим на 

възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността му. 

 

След запознаване с документацията за участие в гореописаната процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ние сме съгласни валидността на нашето предложение 

да бъде съгласно условията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

 

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

       Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 

 
(Заб. Представя се отделно ценово предложение в запечатан плик за всяка обособена позиция, 

по която се участва) 
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Образец № 5 

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на материали (химикали, 

консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои 

приоритетни вещества“ 

 

Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

Банка, IBAN, BIC:  

ЕИК/ БУЛСТАТ:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E-mail:  

 

 

Т е х н и ч е с к о   п р е д л о ж е н и е 

по обособена позиция № ………. 
 

(попълва се само за обособени позиции №№ 4-7!) 

 

1. Технически спецификации (подробно описание на предлагания продукт, 

отразен в таблицата по-долу) 

Моля, приемете настоящото като предложение за изпълнение, което е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

Каталожен 

номер на 

продукта 

според 

Техническите 

спецификаци

и на 

Възложителя 

Вид на консуматива, 

според Техническите 

спецификации на 

Възложителя 

Наименование 

на оферирания 

продукт 

Брой 

предложен от 

участника, 

съобразен с 

посочения от 

Възложителя 

Каталожен 

номер на 

оферирания 

продукт/ 

Фирма 

производите

л 

      

      

      

      

 

2. Срок за изпълнение на доставката: ………………………………. (но не повече 

от 90 дни от подписване на договора) 

 

3. Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, 

считано от датата на подаването  й. 

 

4. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и 

приемам условията в него. 

 



 

71/81 

  5. Декларирам, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

 

6. Друга информация по преценка на участника. 

 

 

Дата: ..................……… г. Подпис и печат: ............................. 

                                                                                                     (име, длъжност) 

 
(Заб. Представя се отделно техническо предложение за всяка позиция, по която се участва) 
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Образец № 6 

         

  

Наименование на участника:  

 

Седалище по регистрация:  

Банка, BIC; IBAN:   

ЕИК/БУЛСТАТ :  

Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E mail:  

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

(попълва се само за обособени позиции №№ 4-7!) 

 

„Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и 

прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества“ по 

обособена позиция № ……….., с предмет …………………. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на документацията 

за участие в процедурата, за сумата от: 
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Забележка: Когато в обособената позиция има подпозиции, в таблицата следва да се добавят 

необходимите редове за подпозициите. 

 

Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС за цялата обособена 

позиция 

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС за цялата обособена позиция 
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Запознати сме, че при евентуално несъответствие между посочената от нас цена 

със и без ДДС, единична и обща цена, комисията ще счита подадената оферта за 

неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката съгласно чл. 107, т. 2, 

буква „а― от ЗОП и ще отстрани представлявания от мен/нас участник от по-нататъшно 

участие. 

 

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на 

предмета на поръчката.  

 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в 

размер на 5% (пет процента) от стойността му. 

 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка и откажем 

без уважителна причина да сключим договора, ние сме съгласни да заплатим на 

възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността му. 

 

След запознаване с документацията за участие в гореописаната процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ние сме съгласни валидността на нашето предложение 

да бъде съгласно условията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

 

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

       Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 

 
(Заб. Представя се отделно ценово предложение в запечатан плик за всяка обособена позиция, 

по която се участва) 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ……… / ………........ г. 

 

Днес, ……………..  г., гр. София, между:  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес: гр. 

София, бул. „Цар Борис ІІІ― № 136, БУЛСТАТ 831901762, наричана за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, представлявана от Ваня Григорова – изпълнителен директор, и 

Георги Игнатиев – началник на отдел „Финанси и стопанско управление― (ФСУ), от една 

страна,  

и  

......................................., със седалище и адрес на управление: гр........................., 

ул.........................., ЕИК ......................., наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 

представлявано от ..................... – управител (изпълнителен директор, прокурист и пр.),от 

друга страна, 

на основание чл. 112 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. 

„б― от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на Решение №……/………. 

на изпълнителния директор на ИАОС за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет„Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и 

прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества―и във връзка с чл. 

183 – 209 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), се сключи настоящият договор за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРA 

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ консумативи 

за лабораторно оборудване, химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни 

сертифицирани материали (ССМ) по обособени позиции  № ....................................... от 

обществената поръчка, подробно описани в офертата, наричани за краткост 

“СТОКАТА“ срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер 

и при условия, уговорени в настоящия договор, и съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.  
Чл. 2.Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Цената на настоящия договор е ................ лв.(......................лв.) без ДДС, или 

....................... лв.(.......................................лв.) с ДДС, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяка от обособените позиции, неразделна част от настоящия 

договор. 

3.1. Цената включва: стойността на предлаганата стока; разходите за доставка; 

транспорт до място, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; всички видове митни сборове и 

такси, ако такива бъдат направени  и други обичайни разходи. 

3.2. Цената е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на 

договора.  
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Чл. 4. Плащането на цената по чл. 3 се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от 

подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение на доставката. 

4.1. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................................................................ 

4.2. Плащането се извършва след представяне на надлежно оформена фактура от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сроковете по чл. 4 не текат до представянето й.  

 

III. СРОКОВЕ 

Чл. 5. Срокът за изпълнение на цялата доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 

до ................. дни, считано от датата на сключване на договора както следва: 

Чл. 6. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не 

могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след 

отпадане на тези обстоятелства продължава да тече остатъкът от срока. 

6.1. Когато горните обстоятелства се отнасят само за част от посочените обособени 

позиции, то срокът за изпълнение на договора спира да тече само по отношение на тази 

част от съответните обособени позиции. 

6.2.  Срокът на действие на договора, в който страните са обвързани от клаузите му 

включва сроковете, определени в чл. 4, т. 4.2, чл. 5, чл. 6, т. 6.1, т. 10.8, чл. 20 и т. 20.2. 

 

IV. КАЧЕСТВО И ИЗИСКВАНИЯ 

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му доставка с добро 

качество, съгласно условията, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

7.1. Задължителни изисквания при доставка: 

-Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена 

цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с 

оригинални етикети на производителя.  

-Продуктите по обособени позиции №№ 1-3 и 8-72 трябва да бъдат доставяни със 

70% остатъчен срок на годност от общия срок, посочен от производителя, считано от 

датата на конкретната доставка. За доказано нетрайни и летливи съединения остатъчният 

срок на годност не може да бъде по-малко от 7 месеца.  

- продуктите по обособени позиции №№ 1-3 и 8-72 задължително трябва да бъдат 

придружени с анализен сертификат, издаден от производителя, в който да има посочени: 

дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава да изиска документ от производителя, с който да докаже 

годността за употреба на доставеният продукт.  

-Анализните сертификати за СМ и ССМ трябва да съдържат необходимите данни, 

залегнали в документацията за обществената поръчка. 

-При доставка на опасни химични вещества и препарати изпълнителят трябва да 

предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български 

език и съдържащи информацията, определена в действащото българско законодателство. 

-В случаите, когато е офериран един и същ продукт, с един и същ каталожен номер 

за обособени позиции специфицирани като ССМ и СМ, трябва да бъдат доставени 

продукти с различни партиди, при спазване на всички останали изисквания, поставени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническите изисквания. При неспазване на това изискване, 
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продуктите няма да бъдат приети и ще бъдат върнати за отстраняване на 

несъответствието. 

 

IV. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава стоката на място, определено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Приложение № 3 от договора 

8.1. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от 

случайното й погиване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8.2. При всяка доставка по настоящия договор страните подписват двустранен 

приемо-предавателен протокол. Протоколът за всяка една доставка се изготвя и подписва 

в минимум три екземпляра, като единият от тях се предоставя при оформянето на 

окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора; 

8.3. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на подписване на приемо-предавателния протокол; 

8.4. При получаване на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да я прегледа в 

течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и ако не 

отговаря на изискванията съгласно договора, приетото предложение и предназначението 

й, незабавно писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За скрити недостатъци, които не 

могат да бъдат открити при обичайното приемане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност 

по реда на Закона за задълженията и договорите; 

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме стоката, ако тя не отговаря на 

изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него. 

8.6. При доставката да представи всички изискуеми документи придружаващи 

стоката.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размери и при условията, 

уговорени в настоящия договор. 

Чл. 10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

10.1 да достави стоката в договорения срок; 

10.2 да прехвърли собствеността върху стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

условията на настоящия договор; 

10.3. да предаде стоката в съответствие с изискванията, уговорени в договора и 

приложенията към него; 

10.4. да осигури за своя сметка липсващите или дефектни стоки, когато това се 

установи с подписването на приемо-предавателния протокол; За обособени позиции №№ 

4-7 в случай, че при доставката или монтажа на консумативите се установи, че същите са 

дефектни, негодни за употреба, несъвместими и не са разпознаваеми от апарата, 

изпълнителят следва да ги замени с нови за своя сметка. 

10.5. да издаде своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени фактури; 

10.6. за обособени позиции №№ 1-3 и 8-72 да окомплектова стоката с всички 

необходими документи: анализни сертификати, листове за безопасност на български език 

и други при необходимост, които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предаването на 
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стоката; В анализните сертификати за СМ и ССМ трябва да съдържат необходимите 

данни за: стойност на сертифицираната характеристика, неопределеност, проследимост на 

сертифицираната стойност до единиците за измерване от Международната система с 

единици SI или до първичен аналитичен / референтен метод и запис за компетентност на 

производителя, съгласно стандарт ISO/IEC 17025 и ISO Guide 34 или ISO/IEC 17043.    

10.7. за обособени позиции №№ 1-3 и 8-72 при доставката да гарантира качеството 

на продуктите и годността им за употреба, съгласно посоченото от него в колона № 10 от 

таблицата в Техническото предложение. Остатъчният срок на годност трябва да е 

съобразен с датата, на която се извършва конкретната доставка, и не може да бъде по-

малък от 70% от общия срок. 

10.8. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за 

изпълнение на доставките поради причини, които не могат да се вменят в негова  вина. 

10.9. да уведоми по факс или електронна поща лицата (съгласно Приложение 3 от 

настоящия договор), които ще приемат продуктите минимум 3 дни преди извършване на 

доставката;  

10.10. да доставя продуктите в оригинални, с ненарушена цялост и затворени 

опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне, и с оригинални етикети на 

производителя. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

11.1. да получи стоката при условията на настоящия договор; 

11.2. да откаже доставката при констатиране на липси, като отрази направените 

констатации в приемо-предавателния протокол; 

11.3. да упълномощи свой представител, който да контролира във всеки един 

момент изпълнението на настоящия договор и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

своевременно за допуснатите нередности и констатираните недостатъци при 

изпълнението; 

11.4. да прекрати договора едностранно, при неизпълнение на договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, 

доказани по първични счетоводни документи. 

11.5. в случаи на констатирана липса или дефект на стоките, отразени в приемо-

предавателния протокол, липсващите или дефектните стоки се доставят/заменят в 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок; 

11.6. в случаите на рекламация по т. 11.5. разходите са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11.7. да упълномощи свой представители да приемат стоките, съгласно 

утвърдените вътрешни правила за документооборота на финансово-стопанската дейност в 

ИАОС. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

12.1. да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в 

настоящия договор; 

12.2. да получи стоката в срока и на мястото, определено от него; 

12.3. при промяна на местоназначението на доставката се задължава да уведоми 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко 3 (три) дни преди датата на доставката или в 

момента на промяната; 
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12.4. да приеме стоката с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен 

протокол, който е съставен в три еднообразни екземпляра; 

12.5. да откаже да приеме изпълнението при констатирани недостатъци и пропуски 

в рамките на предмета на договора, като даде срок за отстраняването им; 

12.6. да прегледа стоката при получаването й и ако има възражения, да уведоми 

незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
  

VII. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 13. Рекламациите се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

явни недостатъци в 5 (пет) дневен срок от датата на приемо-предавателния протокол за 

доставената стока. 

Чл. 14. Рекламациите за скрити недостатъци се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен протокол, в който подробно се описват 

несъответствията. Неразделна част от предявената рекламация е и подписаният приемо-

предавателен протокол за доставка. 

Чл. 15. В 5 (пет) дневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори писмено дали 

приема или отхвърля рекламацията. В случай, че рекламацията се приеме, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците за своя сметка. 

 

VIII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 16. При виновно забавено изпълнение на договорните си задължения 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) 

от цената на договора, съответно от цената на позициите, доставени със забава и описани 

в приемо-предавателен протокол, за всеки просрочен ден, но не повече от 25% (двадесет 

и пет процента) от същите цени, без ДДС. 

16.1. При виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от плащането, за  всеки 

просрочен ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от същата сума, без ДДС. 

Чл. 17. При виновно неизпълнение на поетите договорни задължения неизправната 

страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в размер на 25% (двадесет и 

пет процента) от цената на целия договор без ДДС. 

17.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на 

изправната страна, неустойка в размер определен в чл. 17 върху стойността, 

съответстваща на неизпълнението, без ДДС. 

17.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от цената 

на целия договор, съответно на частта от него, без ДДС. 

17.3 При доставка на продукт, включен в обособени позиции № 1, 2, 3, 8 до 72, с 

остатъчен срок на годност към датата на доставка по-малко от 70% (седемдесет 

процента), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТдължи неустойка, както следва: 

17.3.1. При срок на годност между 69,99% и 65% - неустойка в размер на 15% 

(петнадесет процента) от стойността на обособената позиция, в която е включен 

продуктът с по-малък срок на годност от изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

17.3.2. При срок на годност между 64,99% и 60% - неустойка в размер на 30% 

(тридесет процента) от стойността на обособената позиция, в която е включен продуктът с 

по-малък срок на годност от изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

17.3.3. При срок на годност под 59,99%, а за доказано нетрайни и летливи 

съединения – под 7 месеца, е налице пълно виновно неизпълнение на договорните 
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задължения, в който случай неустойката е в размер на 25% (двадесет и пет процента) от 

цената на целия договор. 

Чл. 18. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 

ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

Чл. 19. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите 

задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от 

извънреден характер по смисъла на т. 17 и т. 27 от пар. 2 на ДРЗОП. 

19.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3 (три) 

дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за 

преустановяване действието им.  

 

ІХ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 20. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени 

обстоятелства, включително от извънреден характер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира 

изпълнението по договора тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го 

уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.  

20.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.  

20.2. След отпадане на причината за спиране на изпълнението на договора 

продължава да тече остатъкът от срока.  

 

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 21. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася 

гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС, 

възлизаща на................................лв. по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

„Общинска банка”, клон Денкоглу, 

IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 

21.1. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция 

със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, определен в 

т. 6.2. В случай, че срокът на договора бъде продължен в условията на чл. 6,  т. 6.1,  чл. 20 

и т. 20. 2 от същия, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на банковата 

си гаранцията. 

21.2. Гаранцията може да бъде под формата на застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

21.3. При предоставяне на гаранция под формата на застраховка – тя следва да е в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока на договора, определен в т. 6.2. В случай, че срокът на договора бъде продължен в 

условията на т. 6.2, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на 

застраховката си. В застраховката трябва да е изрично установено, че тя обезпечава 

изпълнението по настоящия договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане 

при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. 



 

80/81 

Чл. 22. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на 

задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. 10 на договора. 

22.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция или застраховка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея в случаите 

на неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. 10 на 

договора. 

Чл. 23. При окончателното приемане изпълнението на договора без забележки, 

гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до един месец. 

 

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 24.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на чл. 118от 

ЗОП или при условията на чл. 20 от настоящия договор, продължили над 3 (три) месеца 

като отправи двуседмично предизвестие и заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички 

направени разходи по изпълнението на този договор към момента на прекратяването му. 

Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 26. В случаите по чл. 24 и чл. 25 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената  гаранция по Раздел Х. 

Чл. 27. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна при 

неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на виновната страна с 

двуседмично писмено предизвестие. 

Чл. 27.1. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на 

заплащане от виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в 

срок до две седмици след прекратяването на договора. 

 

XIІ. СПОРОВЕ 

Чл. 28. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се 

решават на добра воля, по взаимно съгласие на страните, а при непостигане на 

споразумение – по съдебен ред. 

 

ХIІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 29. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма. 

Чл. 30. Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по телекс, факс 

или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно 

възпроизвеждане на изявлението. 

Чл. 31. Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл.  116 от 

ЗОП. 

Чл. 32. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите, Търговския закон и останалото действащо законодателство, 

имащо отношение към предмета на договора. 

 

 Упълномощени лица по настоящия договор: 

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:(трите имена, длъжност и телефон за контакт). 

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (трите имена, длъжност и телефон за контакт). 
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Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра – дваза 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯи един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение; 

3. Списък на адресите на лабораториите и лицата, отговори за приемането на 

доставките; 

4. Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Изпълнителен директор:             .........................: 

       (Ваня Григорова)                                 (........................) 

 

 Началник на отдел ФСУ:                     

    (Георги Игнатиев) 


