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Възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на 

риска от инвазивните чужди видове в България“ 
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ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  
 

I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

  1. Обект на обществената поръчка 

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги, чрез събиране на 

оферти с обява и избор на изпълнител по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

  2. Предмет на обществената поръчка: 

Предметът на поръчката е “Разработване на система за обмен, събиране на данни и 

оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“ и е във връзка с 

изпълнението на дейност №3 по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната 

система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в 

България (IBBIS). Като резултат от изпълнението на обществената поръчка възложителят 

трябва да получи разработено и внедрено в експлоатация ново Интернет базирано 

приложение (модул) към информационна система към Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) – Интернет приложение за 

инвазивните чужди видове в България, което да е свързано с десктоп приложението на 

Националната база данни към ИС на НСМБР. 

3. Информация за Възложителя и за Програма “Биологично разнообразие и 

екосистеми”: 

3.1. Възложител на обществената поръчка е Изпълнителният директор на 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС, Агенцията), която е бенефициент по 

проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)“, изпълняван по 

програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, в рамките на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 - 2014,  съгласно 

Договор № 33-72/20.07.2015 г. 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити, със седалище гр. София. Агенцията е администрация към Министъра 

на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и 

информационни функции по отношение на мониторинга и опазването на околната среда в 

България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната 

среда и в това число и Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие. 

Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по 

околна среда (ЕАОС). Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския 
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съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна 

информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, 

така и на обществеността. 

Изпълнителният директор на Агенцията е член и на Мрежата на директорите на 

агенции по опазване на околната среда (EPA Network), която е неформална организация на 

директорите на агенциите по опазване на околната среда и подобни институции от цяла 

Европа. Мрежата е среда за обмен на мнения, възгледи и опит по въпроси от общ интерес 

за организациите, участващи в практическото прилагане на политиките в областта на 

околната среда. 

3.2. Програма “Биологично разнообразие и екосистеми” 

Финансовият механизъм на ЕИП е инструмент за финансиране на проекти в приоритетни 

за страната ни сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, 

възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, 

деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. 

Една от програмните области, по които МОСВ е програмен оператор в рамките на 

ФМ на ЕИП за периода 2009-2014 г. е Програма BG03 „Биологично разнообразие и 

екосистеми“. В съответствие с Приоритет 3: Подобрена интеграция на съображения, 

свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство, се 

изпълнява Предефиниран проект 1(ПДП 1): „Подобряване на Информационната система 

към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България 

(IBBIS), дейност 1 от който е обект на настоящата поръчка.  

5. Обхват на обществената поръчка 
  

5.1. Обхватът на услугата включва следните дейности: 

Дейност 1 – „Създаване на Информационна система за обмен, събиране на 

данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“. Изпълнението 

на дейността включва разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на новото 

приложение (модул) към ИС на НСМБР, като и създаване на функционални връзки 

между модула и съществуващата ИС на НСМБР.  

Дейност 2 – Гаранционна поддръжка на Информационната система за обмен, 

събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“ - 

приложение (модул) към Информационна система към Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие. 

Подробна информация за изискванията на възложителя относно изпълнението на 

дейностите се съдържа в Приложение № 1-Техническа спецификация към информацията. 
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5.2. Авторските права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права 

върху изготвените при изпълнението на настоящата обществена поръчка продукти, 

разработки и/или резултати, както и върху програмния код, принадлежат на Възложителя.  

 6. Обособени позиции 

В  обществената поръчка не се предвиждат обособени позиции. 
 

II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Прогнозната стойност на поръчката е 69 990,00 лв. (шестдесет и девет хиляди 

деветстотин и деветдесет лева) без включен ДДС. 

Обявената прогнозна стойност на поръчката е максимална пределна стойност, с 

която участниците трябва да се съобразят при изготвянето на офертите си. Всяка оферта, 

която съдържа предложение надвишаващо прогнозната стойност на поръчката, ще бъде 

считана за несъответстваща на изискванията на възложителя и няма да бъде оценявана и 

класирана. 

III.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

1. Срокът за изпълнение на Дейност 1 - включена в обхвата на обществената 

поръчка, е до 10.04.2017 г. включително; 

2. Срокът за изпълнение на Дейност 2  - гаранционна поддръжка на уеб базираната 

информационна система за инвазивните чужди видове – модул към информационната 

система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, 

включена в обхвата на обществената поръчка, е минимум 12 месеца и не повече от 24 

месеца от датата на подписване на протокол за приемане на изпълнението на Дейност 1.  

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е Република България, гр. София, бул. 

„Цар Борис III” № 136.  

По време на изпълнението на поръчката при необходимост от извършването на действия 

от страна на изпълнителя, изпълнението ще се извършва и на места, различни от 

основното място на изпълнение. 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Цената за изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, включени в обхвата на 

обществената поръчка, се заплаща след приемане на изпълнението на Дейност 1. 

Плащанията ще се извършват в лева (BGN) по банков път по предоставена от 

Изпълнителя и посочена в договора банкова сметка. 

Плащането е платимо при осигурено финансиране в срок до 20 (двадесет) дни от 

датата на получаване от Възложителя на оригинал на фактура, представена от 

Изпълнителя, придружена с протокол за приемане на изпълнението на Дейност 1. 
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VI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

Необходимите характеристики на предмета на поръчката са описани в Приложение 

№ 1 – Техническа спецификация, в което възложителят определя техническите 

спецификации чрез посочване на работните характеристики и функционалните 

изисквания на надградените два компонента на информационната система. 

 

 VII. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. За изпълнение на обществената поръчка оферта може да подаде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да извършва услугата съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено, и за което отсъстват 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: 

1. 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 

301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;   

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;   

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила;   

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;   

1.5. е установено, че:   

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;   

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;   

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 

чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен;  

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен 

1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB108%D0%B0
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB159%D0%B0-159%D0%B3
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB172
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB192%D0%B0
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB194-217
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB219-252
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB253-260
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB301-307
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB301-307
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB321
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB321%D0%B0
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB352-353%D0%B5
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9D%D0%9A_1968&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491
http://web.lakorda.bg/lakorda/?opendoc=1&db=0&id=2529491&query=%28%E7%EE%EF%29&dictionary=&to=&language=&rand=0.423558575334027#%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A_2005&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB162_%D0%B0%D0%BB2_%D1%821
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A_2005&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491
http://web.lakorda.bg/lakorda/?opendoc=1&db=0&id=2529491&query=%28%E7%EE%EF%29&dictionary=&to=&language=&rand=0.423558575334027#%D1%87%D0%BB44_%D0%B0%D0%BB5
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9A%D0%A2_1986&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB118
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9A%D0%A2_1986&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB128
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9A%D0%A2_1986&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB245
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9A%D0%A2_1986&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491&to=%D1%87%D0%BB301-305
http://web.lakorda.bg/lakorda/?%D0%9A%D0%A2_1986&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=2529491


 

ПРОГРАМА BG03 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Проект " Подобряване на информационна система към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)". 

Договор № 33-72/20.07.2015г. 
 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство  

2009-2014 

 

 

6 
 

ИАОС 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

 
2. Участник може да бъде лице, по отношение на което не е приложима 

забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Възложителят оценява 

и класира офертата на участник, за когото е налице обстоятелство по 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, което е основание за изключване прилагането на забраната по чл. 3, т. 8. 

3. Лице, което участва в обединение или друго образувание, или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи 

самостоятелна оферта. 

4. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

5. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи копие 
от документ, от който да е видно правното основание за създаване. 

5.1. Ако в този документ не е посочено кой от партньорите представлява 

обединението, следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в 

който да е посочен представляващият обединението или другото образувание за целите на 

поръчката. 

5.2. Ако от документа по т. 4 не е видно какво е разпределението на отговорността 

между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член от 

обединението в настоящата поръчка, участника трябва да представи и тази информация. 

6. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата 

информация и да бъдат оформени по приложените към нея образци (приложения). 

7. При наличие на варианти на офертата или на друго несъответствие или липса, 
офертата не се разглежда и не се оценява. 

8. Участникът трябва да отговаря на определените от възложителя критерии за 
подбор. 

 

VIII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с 

този на поръчката за последните три години от датата на подаване на оферти като 

javascript:%20NavigateDocument('ТЗ_1991#чл740');
javascript:%20NavigateDocument('ТЗ_1991');
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възложителят определя следното минимално ниво: 

Участникът следва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет 

идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата поръчка през последните 3 

(три) години от датата на подаване на офертата. Стойността и обемът на изпълнената 

дейност нямат значение за възложителя. 

 

Указания по т. 1: За идентична или сходна с дейностите, включени в обхвата на 

настоящата поръчка се приема разработено Интернет (WEB) базирано приложение, 

което: 

a)  включва визуализация на пространствени данни чрез ГИС приложения и 

б) е  разработено приложение чрез ГИС сървър и  

в)  включва създаване и поддържане на геобази данни, съдържащи BLOB полета и  

г) е с възможности за изобразяване на Интернет базирани карти и картови услуги. 

Участникът представя в офертата си декларация за съответствие с изискванията на 

възложителя по т. 1, която съдържа информация за услугите, които според участника 

са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, 

считано от датата на подаване на офертата. Декларацията се изготвя по образец 

Приложение №6 към информацията за обществената поръчка.  

Възложителят на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изисква от участниците по 

всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в декларацията по образец № 6, когато това е необходимо за 

законосъобразното извършване на избор на изпълнител. В този случай участниците 

представят доказателства за извършването на услугите, посочени в декларацията по 

образец 6 -  удостоверения от получателите, съдържащи информация за стойността, вида и 

обема на услугите, и датата (периода) на извършване или посочване на вписвания в 

публичен регистър, в който се съдържат данни за изпълнението на услугата или заверена 

с подпис и печат на участника разпечатка на вписванията в публичния регистър за 

изпълнението на услугите или двустранни протоколи, подписани от участника и от 

получателя на услугата. 

 Възложителят на основание чл.64, ал. 2 от ЗОП няма да приема представено 

доказателство за технически  и професионални способности, когато то произтича от лице, 

което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран екип с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката, като екипът следва да 

включва минимум 3 (трима) ключови експерти, както следва: 

2.1. Ключов експерт 1: експерт Софтуерен разработчик, който трябва да 

притежава: 

2.1.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 
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образование, образователно–квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, по 

специалност, в някое от следните професионални направления съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 

125/24.02.2002 г. на МС: математика; информатика; компютърни науки; информационни 

системи и технологии, науки за земята или еквивалентни за лицата, придобили 

специалността си извън пределите на Република България и 

2.1.2. опит в изпълнението на минимум една завършена дейност за разработка и 

внедряване на информационна система с бази данни; 

 

2.2. Ключов експерт 2: експерт Софтуерен разработчик на приложения в 

Интернет среда, който трябва да притежава: 

2.2.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 

образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, по 

специалност, в някое от следните професионални направления съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 

125/24.02.2002 г. на МС: математика; информатика; компютърни науки; информационни 

системи и технологии, науки за земята или еквивалентни за лицата, придобили 

специалността си извън пределите на Република България и 

2.2.2. опит като разработчик в изпълнението на минимум една завършена дейност 

за разработка на информационни системи, работещи в Интернет среда;  

2.3. Ключов експерт 3: експерт Географски информационни системи, който 

трябва да притежава: 
2.3.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 

образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, по 

специалност, в някое от следните професионални направления съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 

125/24.02.2002 г. на МС: математика; информатика; компютърни науки; информационни 

системи и технологии, науки за земята или еквивалентни за лицата, придобили 

специалността си извън пределите на Република България и 

2.3.2. опит като разработчик в изпълнението на минимум една завършена дейност 

за разработка на географска информационна система, работеща в Интернет среда.  

Указания по т. 2: Лицата, придобили професионална компетентност чрез 

знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация извън български 

висши училища следва да притежават удостоверителен документ за признаване на 

придобито висше образование по професионално направление, еквивалентно на 

изискващото се за съответния ключов персонал. 

  Възложителят не допуска едно и също физическо лице да бъде предлагано като 

член на квалифицирания екип на участника за изпълнение на обществената поръчка за 

повече от една ключова експертна позиция. 
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  В офертата си участникът декларира съответствие с изискването по т. 2 с 

представянето на декларация за квалифициран експертен екип, изготвена по образеца на 

Приложение № 7, в която е посочена професионална компетентност на лицата: 

 професионална компетентност, придобита чрез образование и професионална 

квалификация и 

 професионална компетентност, придобита в процеса на извършване на минимум 

една завършена дейност съобразно изискванията за ключов персонал за съответната 

експертна позиция (в изпълнение на трудови, служебни или граждански 

правоотношения). 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 65, ал. 3 от ЗОП възложителят може 

по всяко време да изиска от участника да докаже, че ще разполага с ресурсите на лицата, с 

чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, като представи всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в декларацията по образец № 7, както и документи за поетите от 

третите лица задължения, включително представянето на декларация по образец 

Приложение №12 към информацията. когато това е необходимо за законосъобразното 

извършване на избор на изпълнител. 

3. Указания: 

3.1. 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. 

3.2.  Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на 

изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

3.3.  Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 

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

техническите способности и професионалната компетентност. 

3.4.  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. 

3.5.  Третите лица 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 

основания, при наличието на които офертата не се оценява и класира. 

3.6.  Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по т. 3.4. 

3.7.  Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, той 
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може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т. 3.3 и т. 3.5. 

3.8.  Когато участника ползва подизпълнители последните трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват. 

IX. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите е до 10.04.2017 година включително. 

Срок на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. 

Възложителят си запазва правото да изиска от допуснатите участници да удължат 

срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена 

поръчка. 

Забележка: Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и 

оценявана от Възложителя. 

X. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

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

условията, обявени от Възложителя, свързани с обществената поръчка. 

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не 

отговарят на обявените в обществената поръчка, води до отстраняване на този участник. 
3. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата 

информация и да бъдат оформени по приложените към нея образци (приложения). 
4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 

5. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в 

офертата се съдържат документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на 

български език. 

6. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, 

офертата се подава на български език, а изискуеми документи, които са на чужд език, се 

представят и в превод. 

7. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква 

нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф 

„Вярно с оригинала" и с подписа на лицето/та, представляващо/и участника. 

8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 

съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с 

нотариално заверено пълномощно. 

9. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка 

на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи 

по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на действията на възложителя за избор на изпълнител. 
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10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 

11. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще 

публикува на интернет адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-

porachki-2017/34_OP в Раздел профила на купувача писмени разяснения по 

условията на обществената поръчка. 

12. Документите за участие в избора на изпълнител, се представят от участника, 

или от упълномощения от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя. Документите се представят в запечатан/а непрозрачен/а плик/опаковка, 

върху които/която се посочват: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес; 

Върху плика/опаковката следва да бъде записано: Оферта за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: “Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка 

на риска от инвазивните чужди видове в България“. 

 Пликът/опаковката трябва да е адресиран/а до:  

Изпълнителна Агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136. 

13. Разходите за подготовка на офертите и за участие в избора на изпълнител са 

за сметка на участниците в нея. Участниците нямат право да предявяват каквито и да било 

претенции за разходи, направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, 

независимо от резултата. 
 

XI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Пликът/опаковката с офертата трябва да съдържа: 

1. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в 

предложението на участника. 

2. нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 

Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от 

управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от 

изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/34_OP
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/34_OP
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3. представяне на участника по образеца на Приложение № 2; 

4. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от 

ЗОП по образеца Приложение № 3; 

5. декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗОП и по 

чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП по образеца Приложение № 4; 

6. декларация  по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици по образеца Приложение № 5; 

7. декларация за съответствие с изискването на възложителя за опит на 

участника в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата по образеца Приложение № 6; 

8. декларация за съответствие с изискването на възложителя участника да 

разполага с квалифициран екип по образеца Приложение № 7; 

9.  декларация за ползване на подизпълнители по образеца Приложение № 8; 

10. декларация от подизпълнител по образеца Приложение № 9 (когато е 

приложимо); 

11.техническо предложение по образеца на Приложение № 10; 

Забележка: Оферта на участник, която не съдържа Техническо предложение 

или то не отговаря на обявените условия на поръчката няма да бъде разглеждана и 

оценявана от Възложителя. 

12. ценово предложение - по образеца на Приложение № 11; 

Указания: Всички посочени цени следва да бъдат посочени в български лева със 

закръгляване до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС с думи и цифри. 

При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се 

взима предвид цената, изписана с думи. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено участникът. 

Ценовото предложение следва да бъде подписано от представляващия участника 

или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. 

Ценовото предложение на участника не следва да надвишава посочената 

прогнозна стойност от настоящата информация към обява. 
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Офертата на участник, чието ценово предложение надвишава определената 

прогнозна стойност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя. 

13. документи за участник-обединение или подизпълнител (когато е 

приложимо). 

 

XII. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 в сградата на 

Изпълнителната агенция по околна среда на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136.  

 При разглеждането на подадените оферти комисията прилага съответно 

разпоредбите на чл. 54 от ППЗОП и на чл. 72 от ЗОП. 
 

XIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ 

ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ. 

1. Критерий за оценка на офертите. 

 

  Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл. 70, ал, 2, т. 3 от ЗОП, 

което се оценява въз основа на цената и на показатели, включващи качествени аспекти, 

включително технически параметри, функционални характеристики и поддръжка, 

свързани с предмета на обществената поръчка. 

2. Показателите за оценка на офертите са следните: 

2.1. Показател 1 „Техническа оценка" (ТО) 

Показателят Техническата оценка (ТО) е с относителна тежест в комплексната 

оценка 60%. 

2.2. Показател 2 „Финансова оценка“ (ФО)  

Показателят „Финансова оценка“ (ФО) е с относителна тежест в комплексната 

оценка 40%. 

3. Комплексната оценка на офертата на участника се изчислява по следната 

формула: 

КО = ТО + ФО 

4. Комплексната оценка на офертата се закръглява до третия знак след 

десетичната запетая. Максималният брой точки, които може да получи офертата на 

участник за комплексна оценка (КО) е  100 точки. 

5. Оценка на офертата по Показател 1 „Техническа оценка" (ТО) 

5.1.Комисията оценява участника по всеки от посочените по-долу показатели с точки 

в зависимост от предложеното решение в техническото предложение на участника. 

Поставянето на оценките по посочената скала се осъществява въз основа на експертното 

мнение на членовете на комисията, което се мотивира надлежно на базата на посочените 
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критерии за получаване на съответния брой точки, като се посочват причините (изтъкват 

се недостатъците и респективно преимуществата на съответното предложение, прави се 

анализ на съответната част на предложението и се прави логичен обоснован извод за 

поставената оценка). 

5.2. Оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за участие се оценява по следният начин: 

5.2.1. Извършва се оценка на офертата по под-показател за качество T1 – 

„Предложение за реализиране на функционалните изисквания, нефункционалните 

изисквания и изискванията към архитектурата“. Максималният брой за оценката по 

под-показател Т1 за ГП е 31 точки. 

Оценяването на офертата по под-показател Т1 се извършва по следната 

методика: 

Т1 Предложение за реализиране на функционалните изисквания, 

нефункционалните изисквания и изискванията към архитектурата 

 В допълнение на минималните изисквания на възложителя, 

определени с документацията (обхват на поръчката и минимални 

технически изисквания), участникът предлага изпълнение, което 

включва и следните две обстоятелства: 

 предложение и описание на средства за споделяне на 

отворени данни и данни по директивите на INSPIRE и  

 предложение за средства за интеграция с отворени 

стандарти за пространствена информация, конкретно 

OGC и WMS и WFS; 

 

31 т. 

В допълнение на минималните изисквания на възложителя, 

определени с документацията (обхват на поръчката и минимални 

технически изисквания), участникът предлага изпълнение, което 

включва и едно от следните обстоятелства: 

 предложение и описание на средства за споделяне на 

отворени данни и данни по директивите на INSPIRE или  

 предложение за средства за интеграция с отворени стандарти 

за пространствена информация, конкретно OGC и WMS и 

WFS; 

 

15 т. 

Предложението на участника отговаря минималните изисквания 1 т. 
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на възложителя, определени с документацията за обществената 

поръчка (обхват на поръчката и минимални технически 

изисквания) 

 

5.2.2. Извършва се оценка на офертата по под-показател Т2 - Гаранционна 

поддръжка (ГП) на софтуерните продукти. 

Максималният брой за оценката по под-показател Т2 за ГП е 29 точки. 

Оценяването на офертата по под-показател Т2 се извършва по следната методика: 

T2 Гаранционна поддръжка (ГП) на софтуерните продукти брой точки 

 Участникът само приема да извършва гаранционна поддръжка за 

срок от 12 месеца от датата на подписване на протокола за 

внедряване, тестване и интегриране на надградените приложения 

към информационната система (приемане на изпълнението на 

Дейност 1). 

1 т. 

Участникът приема да извършва гаранционна поддръжка за срок 

от 12 месеца от датата на подписване на Протокола за внедряване, 

тестване и интегриране на информационната система (приемане 

на изпълнението на Дейност 1) и в допълнение на това предлага 

допълнителна гаранционна поддръжка за срок до 12 месеца.  

броят на 

точките се 

изчислява по 

описаната по-

долу формула 
 

По под-показателя „Гаранционна поддръжка на софтуерни продукти“ (Т2) 

Техническото предложение на участниците, които предлагат и допълнителен срок на 

гаранционна поддръжка, се оценява по предложените допълнителни месеци на 

гаранционно обслужване по следната формула:  

 

ДГП(i) = 29 Х (ДГП:ДГПмаксимален) 

където: 

1) ДГПмаксимален е най-дългия/продължителен предложен от участник допълнителен 

срок за пълно гаранционно обслужване (в месеци) в съответствие с изискванията на 

възложителя.  

2) ДГП е предложения от участник допълнителен срок за пълно гаранционно 

обслужване (в месеци).  

3) ДГП (i) е резултатът от оценяването на участника в точки.  

Изпълнителят трябва за срок от минимум 12 (дванадесет) месеца и може за максимум 

24 (двадесет и четири) месеца, да извършва гаранционна поддръжка на софтуерните 

продукти. 
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5.3. Крайната оценка на офертата по показателя „Техническата оценка“ (ТО) представлява 

сбор от получените точки за цялостното изпълнение на всеки един от горепосочените под-

показатели. 

ТО = Т1+Т2 

 

6. Извършва се оценка на офертата по Показател „Финансова оценка“ (ФО) 

6.1.Оценката се изчислява по следната формула: 

ФО = 40 Х (Цмин /Ц), където 

Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката от участник;  

Ц е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от оценявания участник.  

6.2. Оценка на офертата по Показател ФО се закръглява до третия знак след 

десетичната запетая. 

6.3.Максималната стойност на ФО е 40 точки. 

7. Най–висока оценка получава офертата, която отговаря в най-голяма степен на 

предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест. 

8.  Оценяват се само офертите, които съответстват на предварително обявените от 

възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

2. Класиране на офертите на участниците. 

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред. На първо място се 

класира участникът, предложил офертата, която е с най-висока оценка (с най-голям 

брой точки). В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по под-показателя с най-висока 

относителна тежест – Т1 Предложение за реализиране на функционалните 

изисквания, нефункционалните изисквания и изискванията към архитектурата и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този под-показател. В случай, че 

икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти. 

Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на 

поръчката. 
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При еднаква предложена най-ниска 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. 

XIV. РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ 

Комисията определя мястото, деня и часа за провеждане на жребия и изпраща покана до 

участниците по електронен път на посочената от участника електронна поща или по факс, 

или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. 

 1.      Комисията ще подготви еднакви празни, непрозрачни пликове. 

2.      Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с 

предварително изписаните наименования на  участниците. 

3.      Друг член на комисията ще затвори и разбърка пликовете с поставените в тях 

листчета. 

4.      На всеки от участниците ще се предостави възможност, ако има желание, да 

разбърка отново пликовете. 

5.      През цялото това време председателят на комисията ще стои настрани, за да 

няма физическа възможност да възприеме името на кой участник в кой от пликовете ще се 

постави. 

6.      Председателят на комисията ще изтегли със затворени очи един от пликовете, 

ще го отвори и ще оповести спечелилия участник. 

7.  За определяне на офертата и участникът, класирани на второ място, 

председателят на комисията ще отвори втори плик и ще оповести класираният на второ 

място участник.  8. В случай че никой от участниците не се яви за теглене на 

жребия, заседанието на комисията за провеждане на публичния жребий, се отлага с 1 ч., 

като мястото на провеждане на жребия остава непроменено. Публичният жребий се 

провежда след 1 час, независимо дали присъстват участници или техни представители. 

XVI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Обменът на информация, свързана с избора на изпълнител между Възложителя и 

участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

1.1. връчване лично срещу подпис; 

1.2. по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и участниците 

електронни адреси; 
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1.3. по факс на посочения от възложителя и участниците номера; 

1.4. по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

1.5. чрез комбинация от средствата по т. 1.1 - 1.4; 

1.6. чрез профила на купувача на Възложителя в посочените в ЗОП и ППЗОП случаи. 

2. За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения 

от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за 

това ответната страна, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до 

адреса известен на изпращача. 

3. Обменът и съхраняването на информация в хода на действията по избор на изпълнител 

на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

XVII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката с класирания 

на първо място участник. 

2. В съответствие с чл.67, ал.6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител 

предоставя на възложителя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията 

за отстраняване на участника, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

3. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 

която обединението е установено. 

4. Преди подписването на договора от възложителя класираният на първо място 

участник представя декларация на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари, когато е приложимо. 

5. Възложителят може да предложи сключване на договор с участника, класиран на 

второ място, когато класираният на първо място участник: 

 откаже да сключи договор; 

 не представи някой от документите по т. 2 от този раздел на информацията; 

 не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 не представи декларация на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари, когато е приложимо. 

 

XVIII.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
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1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя 

гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет 

процента) от цената на договора без включен ДДС. 

Част от гаранцията, определена в процент като съотношение между цената за 

дейност 1 и общата цена за изпълнение на поръчката, посочени в ценовото предложение 

на участника обезпечава доброто изпълнение на услугата Дейност 1.  

  Част от гаранцията, определена в процент като съотношение между цената за 

извършването на Дейност 2 и общата цена за изпълнение на поръчката, посочени в 

ценовото предложение на участника обезпечава доброто изпълнение на задълженията на 

Изпълнителя за гаранционната поддръжка.  

2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

 банкова гаранция в оригинал; 

 заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по 

сметката на Изпълнителната агенция по околна среда: 

Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София,  

BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 

 заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. 

3. Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

5. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима с възможност да се 

усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията 

трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при 

първо писмено искане от Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от 

задълженията по договора. 

6. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се 

представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. 

7. Когато при сключването на договора съответните части от гаранцията за 

изпълнение са представени под формата на банкова гаранция или застрахователна 

полица, те трябва да бъдат със срок на валидност по-дълъг с 30 (тридесет) дни от: 

 срока за изпълнение на Дейност 1, за частта от гаранцията, която обезпечава 

доброто изпълнение на Дейност 1 и  

 срока на гаранционната поддържка, за частта от гаранцията, която 

обезпечава доброто изпълнение на задължението за гаранционната 

поддръжка. 
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8. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията, при които 
гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за 
обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

9. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за 

сметка на изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по 

откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата информация. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Образец на Представяне на участника; 

Приложение № 3 – Образец на Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;  

Приложение № 4 – Образец на Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;  

Приложение № 5 – Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици; 

Приложение № 6 – Образец на декларация за съответствие с изискването на 

възложителя за опит на участника в изпълнението на услуги, идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от 

датата на подаване на офертата; 

Приложение № 7 - Образец на декларация за съответствие с изискването на 

възложителя участника да разполага с квалифициран експертен екип за изпълнението на 

поръчката; 

Приложение № 8 – Образец на Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете 

работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 

съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители; 

Приложение № 9 - Образец на Декларация за съгласие от подизпълнител/ите; 

Приложение № 10 - Образец на Техническо предложение; 

Приложение № 11 - Образец на Ценово предложение; 

Приложение № 12 - Образец на Декларация за разположение на член на 

квалифициран експертен екип; 

Приложение № 13 - Проект на договор. 

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията за по 

обществената поръчка в    профила на    купувача    на    електронен    адрес: 
https://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/35_OP 

https://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/35_OP

