


 

 

 

Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, с адрес гр. София, 
бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02/8079999. 

Обект: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените пръчки (ЗОП). 
Обществена поръчка е в стойностните прагове по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и се провежда чрез 

събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените пръчки 
(ЗОП). 

 
I. Предмет на поръчката: „Закупуване на диагностична, измервателна и сервизна 

апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и ремонтна апаратура, 

комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна апаратура, инструменти” по 

три обособени позиции. 

 
1. Кратко описание на предмета на поръчката: 
 
Предметът на обществената поръчка e разделен на три обособени позиции, както следва: 
 
1.1. Обособена позиция № 1 „Закупуване на измервателни уреди и инструменти за 
оптични кабели”, включваща доставка на:  
1.1.1. Оптичен рефлектометър (ОТDR) с комплект принадлежности – 1 бр. 
1.1.2. Оптичен сплайсер с комплект принадлежности – 1 бр. 
 
1.2. Обособена позиция № 2 „Закупуване на антенни и сигнални измервателни 

уреди”, включваща доставка на: 
1.2.1. Векторен мрежов анализатор USB – 1 бр. 
1.2.2. Сигнал-генератор USB – 1 бр. 
 
1.3. Обособена позиция № 3 „Закупуване на тестерни електроизмервателни уреди и 
инструменти”, включваща доставка на: 
1.3.1. Уред за измерване на RLC комплект принадлежности – 1 бр. 
1.3.2. Уред за измерване на заземления комплект принадлежности – 1 бр. 
1.3.3. Преносим електрогенератор – 1 бр.  
1.3.4. Вана за ултразвуково почистване комплект принадлежности – 1 бр. 
1.3.5. Инфрачервена станция за запояване  – 1 бр. 
1.3.6. Акумулаторни товарни вилки – 3 бр.     
1.3.7. Цифров микроскоп – 1 бр.  
1.3.8. Цифров USB честотомер  – 1 бр. 
1.3.9. Преносим USB осцилоскоп комплект принадлежности – 1 бр.  
1.3.10. Измерител на електромагнитно поле – 1 бр. 
 
За всяка обособена позиция, следва да бъде изпълнено: 
а. Предоставяне на необходимата документация (ръководства) за експлоатация на 

оборудването, включено в съответната обособена позиция. 
б. Тестване на работоспособността на всеки уред или съоръжение, или инструмент, включен 

в съответната обособена позиция. 
в. Осигуряване на гаранционна поддръжка за всеки уред или съоръжение, или инструмент, 

включен в съответната обособена позиция. 

 



 Минималните технически параметри на оборудването и изискваните дейности са описани 
подробно в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 2), която е неразделна 

част от настоящите указания. 

 2. Срок за изпълнение 
 Срокът за изпълнение на поръчката за всяка една от трите обособени позиции е до 5 (пет) 
месеца, считано от сключване на договор за възлагане на изпълнението по съответната обособена 
позиция. 

Срокът по изпълнението на всяка обособена позиция включва дейностите по доставка на 

оборудването; предоставяне на необходимата документация за експлоатация на съответното 

оборудване; тестване на работоспособността на всеки уред, съоръжение или инструмент.  

Отстранява се от участие в поръчката участник, предложил срок за изпълнение, 

който не е цяло число, посочен е в различна единица от „месеци” или е по-дълъг от 

максимално определения от възложителя. 

 
 3. Гаранционен срок 

Участникът, избран за изпълнител следва да осигури гаранционна поддръжка от 24 (двадест и 

четири) месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за 

изпълнение на всички дейности по съответната обособена позиция, съгласно сключения договор.  

 Останалите условия на гаранционната поддръжка са съгласно клаузите на проекта на договор 

към документацията за участие. 

Отстранява се от участие в поръчката участник, предложил гаранционен срок по-

кратък от минимално определения от възложителя. 

 4. Място на изпълнение 
Република България, град Варна, Брегови център Варна на СПД „РКТ - Черно море”  

5. Прогнозна стойност на поръчката 

Финансовият ресурс на Възложителя за настоящата обществена поръчка е общо в размер до 

50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС, разпределен както следва: 

- Обособена позиция № 1: „Закупуване на измервателни уреди и инструменти за оптични 

кабели” -  прогнозна стойност до 25 000 лв. без ДДС. 

- Обособена позиция № 2: „Закупуване на антенни и сигнални измервателни уреди” -  

прогнозна стойност до 14 000 лв. без ДДС. 

- Обособена позиция № 3: „Закупуване на тестерни електроизмервателни уреди и 

инструменти” -  прогнозна стойност до 11 000 лв. без ДДС. 

 

Участник, чието Ценово предложение надвишава максималната прогнозна стойност за 

съответната обособена позиция, се отстранява от участие в процедурата. 

II. Условия за участие 

1. Общи изисквания 

До участие в поръчката се допуска всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на 

условията, посочени в ЗОП, ППЗОП, относимите към предмета на поръчката нормативни актове и 

на обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и в обявата. 

Няма ограничение за участие по отношение на обособените позиции – всеки участник може 



да участва и подаде оферта за всяка от обособените позиции.  

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 

Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата поръчка. 

Всеки участник следва да декларира дали ще ползва подизпълнители при изпълнението на 

поръчката, както и капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 

отношение на определените от Възложителя критерии, свързани с техническите и професионални 

способности. 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на определените от Възложителя критерии, свързани с 

техническите и професионални способности. Когато участникът се позовава на капацитета на 

трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения. 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 основанията за отстраняване от поръчката. 

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

възложат, ако възнамеряват да използват 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 основанията за отстраняване от поръчката. 

2. Изисквания към личното състояние на участниците 

Не може да участва в поръчката, съответно Възложителят ще отстрани от участник, който: 
 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 108а, 

чл. 159а — 159г , чл. 172 , чл. 192а , чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 

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

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

на тези по т. 2.1., в друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна; 

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

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

общината по седалището на Възложителя и на 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 

обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

2.5. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

В съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по т. 2.1., 2.2. и 2.6. се отнасят за всички 
лица, които представляват участника, съгласно регистрацията на юридическото лице.  

Изискванията на Възложителя за липсата на горните обстоятелства се прилагат и спрямо: 

- подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда да ползва такива при изпълнение на 



поръчката; 

- третите лица, на чийто капацитет участникът се е позовал; 

- членовете на обединение от физически и/или юридически лица. 

Участникът ще бъде отстранен от поръчката, когато обстоятелствата по т. 2.1-2.6 са 

възникнали преди или по време на поръчката, както и когато участникът в поръчката е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване. 

Възложителят може да не отстрани от поръчката участник, за когото са налице посочените 

основания по т. 2.1-2.6 , ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП 

доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност. 

 
3. Други основания за отстраняване: 

Освен при наличието на основанията в по-горе, възложителят отстранява: 

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

условие, посочено в обявата или в документацията за поръчката (указанията и приложенията към 

тях); 

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

- участници, които са свързани лица; 

- участник, който предложи срок за изпълнение, различeн от „месеци” или предложения 

срок е по-дълъг от максимално определения от възложителя; 

- участник, който е представил техническо предложение, за което е налице поне едно от 

следните условия: липсва задължителна част от посочените като минимално задължителни части на 

техническото предложение; липсва някой от елементите на предложението за изпълнение на 

поръчката; участник, който не е представил всички изисквани в техническата спецификация 

уреди/съоръжения/инструменти; 

- участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща обявената от Възложителя 

максималната прогнозна стойност за съответната обособена позиция. 

 
4. Критерии за подбор 

   
  4.1. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания към 

икономическото и финансово състояние на участниците. 

 

4.2. Технически и професионални способности:  

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът 

по съответната обособена позиция да е изпълнил поне една доставка с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на настоящата поръчка. 

 

Под „доставка с предмет и обем сходни с тези на настоящата поръчка” следва да се 

разбира: 

1. доставка на измерителни уреди или системи за измерване на параметри на 

комуникационни системи и/или електронни системи, както и такива за измерване на електрически 

параметри, като съпротивления на заземления или измерване на пасивни и активни електронни 

компоненти или сигнали, както и софтуера за тях, ако се изисква такъв и/или 

2. доставка и/или поддръжка на уреди и софтуер за измерване на параметри на 



комуникационни системи и/или електронни системи. 

 
III. Изисквания към изпълнението на поръчката 

Изискванията на Възложителя към изпълнението на поръчката, разделена на три обособени 

позиции са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2). 

IV. Изисквания към офертите 

1. Общи изисквания 

Участниците в обществената поръчка по съответните обособени позиции трябва да 

подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на настоящите указания. 

Не се допуска представянето на различни варианти на оферти. 

Всеки документ, приложен в офертата трябва да бъде представен в оригинал и изготвен на 

български език. Документите на чужд език се представят с превод на български език. Документите 

се представят на хартиен носител. В офертата трябва да има информация, че предлаганите уреди 

имат съответни описания и инструкции за експлоатация на английски език.  

Забележка. Допуска се (при сключен договор с избран изпълнител по обособена позиция) 

само техническите описания и инструкциите за експлоатация на уредите, ако са описания на 

производител, да са само на английски език. 

 

Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с 

гриф „Вярно с оригинала”, подписан от законния представител/и или изрично упълномощено за 

целта лице (с пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя) и печат на 

участника. 

Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, надписана съгласно посоченото в настоящите указания.  

 

2. Изисквания към съдържанието и оформянето на офертите 

За участие по всяка от обособените позиции, се изисква Участникът да представи следните 

документи: 

2.1. Оферта за участие (Приложение № 3), попълнена в оригинал по образец на 

Възложителя, подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, 

документа за създаването му (за обединения, които не са юридически лица) или пълномощник, 

упълномощен с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа.  

2.2. Документ за създаване на обединение, когато участникът в обществената поръчка по 

съответната обособена позиция е обединение, което не е юридическо лице се представя заверено 

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

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на 

участниците в обединението (включително задължение на членовете на обединението да не 

извършват промени в състава му след подаването на офертата, освен ако това не е с цел да се докаже 

съответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и задължение 

на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на 

поръчката), разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението; определеният партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка. 

В документа за създаване на обединението съдружниците следва да са уговорили солидарна 

отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка (или да е посочено изрично правно 



основание за това от приложимото законодателство). 

2.3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Приложение № 6), подписана/и от всички лица, които представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 

2 от ЗОП, в оригинал. 

2.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП 

(Приложение № 7), подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника по 

съответната обособена позиция, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в оригинал. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по т. 2.3 и 

т. 2.4 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Декларациите по т. 2.3 и т. 2.4 се представят и от подизпълнителите, в случай че 

участникът предвижда участието на такива при изпълнението на поръчката, както и от 

третите лица, в случай, че участника предвижда да използва техен капацитет. 

2.5. Декларация за липса на свързаност (Приложение № 8) между участниците в 

поръчката съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП, подписана от лице, което може самостоятелно да 

представлява участника, в оригинал.  

Декларацията по т. 2.5. се представя и от подизпълнителите, в случай че участникът 

предвижда участието на такива при изпълнението на поръчката, както и от третите лица, чиито 

капацитет участникът използва. 

2.6. Декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 9) за третите 

лица (ако участникът ще ползва капацитета на такива) и/или подизпълнителите (ако участникът 

ще ползва такива) и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, подписана от лице, което може 

самостоятелно да представлява участника,в оригинал. 

В случай, че участниците ще ползват капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на определените от Възложителя критерии, свързани с 

техническите способности и професионалната компетентност, в декларацията участниците следва 

да посочат третите лица и по отношение на кои критерии се позовават на техния капацитет. 

Участникът трябва да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица, като представи към 

декларацията документи за поетите от третите лица задължения, заедно с предвидените в 

настоящите указания доказателства, че третите лица отговарят на съответните критерии за 

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

налице основанията за отстраняване от поръчката. 

Участниците трябва да посочат подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват 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 основанията за отстраняване от поръчката, както и да 

представят предвидените в настоящите указания доказателства за това. 

2.7. Списък на изпълнените доставки (Приложение №10), идентични или сходни с 

предмета на поръчката с посочване на вида и кратко описание на доставките, стойностите, датите и 

получателите, в оригинал, ведно с приложени доказателства за изпълнението им. 

2.8. Техническо предложение за изпълнението на поръчката за всяка обособена 

позиция - по образец (Приложение № № 4.1., 4.2., 4.3.), оригинал, съдържащо следното: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация 

и изискванията на Възложителя, което следва да включва следните елементи: 

а.1.) Предлаганото оборудване с технически параметри, отговарящи на минималните 

изисквания на възложителя за съответната обособена позиция; 

а.2.) Предложен от участника срок за изпълнение на доставката, но не повече от 5 (пет) 

месеца считано от сключване на договор за възлагане на изпълнението по съответната обособена 

позиция. 



а.3.) Документи за съответствие на предложените за доставка устройства по обособени 

позиции. 

а.4.) Списък и анотация на съдържанието на отделните документи (ръководства) за 

експлоатация на оборудването. 

б) Предложен от участника гаранционен срок за изпълнение на поръчката - не по-малко от 

24 (двадесет и четири) месеца, считано от окончателното приемане на всички дейности по 

съответната обособена позиция, с посочени гаранционните условия. 

в) деклариране на съгласие с клаузите на приложения към указанията проект на договор за 

съответната обособена позиция; 

г) деклариране срока на валидност на офертата. 
2.9. Ценово предложение за всяка обособена позиция - по образец (Приложение № № 5.1., 

5.2., 5.3.), оригинал, съдържащо предложението на участника за обща крайна цена за изпълнение на 

съответната обособена позиция, изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя 

Предложената обща крайна цена за всяка обособена позиция следва да включва всички 

разходи на изпълнителя, необходими за точното и качествено изпълнение на поръчката, вкл. 

разходи за труд, транспорт, разходи за командировки, такси, данъци, осигуровки, други разноски, в 

т.ч. такива във връзка с провеждане на различни действия и процедури, необходими за изпълнение 

предмета на поръчката, както и печалбата на изпълнителя. 

2.10. Документ за упълномощаване (ако е приложимо), когато лицето, което е подписало 

офертата или някоя част от нея, не е законният представител на участника, съгласно актуалната му 

регистрация или съгласно документа за създаването му (при обединения) - с нотариално 

удостоверяване на подписа на упълномощителя/лите  (при обединения, които не са юридически 

лица, пълномощното следва да бъда подписано от надлежните представители на всички 

участващи в обединението лица), оригинал. 

 

3. Подаване на офертите. Валидност на офертите. 
 
Офертата трябва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на 

Главно управление (ГУ) на ДП „Пристанищна инфраструктура“. 

Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят от участника или 

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

препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София - 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, 

ет. 4.  

Опаковката трябва да бъде маркирана, както следва: 

 

 Адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, Деловодство 

 Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 

 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Закупуване на диагностична, 

измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и 

ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна 

апаратура, инструменти”, Обособена позиция № ......................................... 

 

 Наименованието на участника, включително участниците на обединението, когато е 

приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

 

 Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие.  



 

Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно оферта, която е: 
• представена в незапечатана или прозрачна опаковка; 
• представена в опаковка с нарушена цялост; 
• представена след изтичане на крайния срок за получаване. 

Срокът на валидност на офертите: 180 календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

V. Определяне на изпълнител. Сключване на договор 

 

1. Отваряне на офертите 

Офертите ще бъдат отворени от назначена от Възложителя комисия в Главното управление 

на ДП „Пристанищна инфраструктура”, на адрес: гр. София - 1574, район „Слатина”, бул. 

„Шипченски проход” № 69, ет. 4, заседателна зала. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители.  

2. Определяне на изпълнител на поръчката 
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия „най-ниска цена”.   

3. Сключване на договор 
Възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок от датата на определянето на 

изпълнител по съответната обособена позиция. Възложителят може да сключи договор със 

следващия в класирането, когато избраният за изпълнител откаже да сключи договор или не се яви 

за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

Договорът трябва да съответства на проекта на договор за съответната обособена позиция 

(Приложение №№ 11.1., 11.2., 11.3.), допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които последният е избран за изпълнител. 

Възложителят сключва договора с определения изпълнител, при условие, че при 

подписването му бъдат представени следните документи: 

3.1. Гаранция за изпълнението на договора в размер на 5 (пет) на сто от стойността на 

договора без ДДС, представен в една от следните форми: 

 А. Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя, в лева: 

Банка: „Централна кооперативна банка” АД клон „Химимпорт” 

IBAN: BG39CECB97901043052800; 

BIC: CECBBGSF 

В нареждането за плащане следва да се посочи следното: 

Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 

диагностична, измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична 

измервателна и ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна 

сервизна апаратура, инструменти”, Обособена позиция № ......................................... 

Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична сума, следва да бъде заверен с 

подпис и печат от съответната банка, а в случай, че преводът е направен по Интернет – документът 

следва да е представен с референция от банката. 

 Б. Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 

Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е 

безусловна, и неотменима, издадена в полза на Възложителя за сума, равняваща се на 5 % от общата 



стойност на договора без ДДС и със срок на валидност за целия срок на действие на договора (в т. ч. 

гаранционната поддръжка) плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова, с текст 

предварително съгласуван с Възложителя, като съдържа задължение на банката - гарант да извърши 

плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на 

задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение.  

След издаване на гаранцията, изпълнителят е длъжен, при необходимост, да извършва 

съответните действия и допълнения, така че да поддържа сумата по гаранцията в размер на не по-

малко от 5 % от общата стойност на договора/неизплатената част от него за целия срок на договора и 

не по-малко от 30% (тридесет на сто) от 5 % от общата стойност на договора за срока на 

гаранционната поддръжка.  

Сумата по гаранцията следва да може да бъде усвоявана изцяло или на части. Банковата 

гаранция следва да бъде на български език. В случай, че банковата гаранция е издадена на чужд 

език, тя се представя придружена с превод на български език.  

Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, както и по 

усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка 

на изпълнителя. Изпълнителят трябва 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 процедура. 

Документът, удостоверяващ предоставянето на гаранцията за изпълнение под формата на 

банкова гаранция се представя в оригинал. 

 В. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, застрахователният договор се 

сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Клаузите на 

застрахователния договор се съгласуват предварително от Възложителя.  Всички разходи по 

сключване на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за 

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.  

Застраховката трябва да покрива 5 % от общата стойност на договора за поръчката без ДДС и 

да е валидна най-малко за целия срок на действие на договора (в т. ч. гаранционната поддръжка) 

плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 

валидност на застраховката се удължава или се издава нова.. 

Изпълнителят е длъжен да заплати дължимите премии към застрахователя преди сключване 

на договора. 

След сключването на застраховката изпълнителят е длъжен, при необходимост, да доплаща 

съответните премии, така че да поддържа застрахователно покритие в размер на не по-малко от 5 % 

от общата стойност на договора/неизплатената част от него за целия срок на договора и не по-малко 

от 30% (тридесет на сто) от 5 % от общата стойност на договора за срока на гаранционната 

поддръжка.  

Застрахователното обезщетение трябва да може да бъде усвоявано изцяло или на части. 

Договорът следва да съдържа задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане на 

целия претендиран размер на обезщетението при първо писмено искане от възложителя, в случай че 

изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора. 

При представяне на гаранция под формата на застраховка, Изпълнителят е длъжен да 

предостави оригинал на застрахователната/ния полица/сертификат или друг приет от Възложителя за 

подходящ документ при сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

3.2. Документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от поръчката: 



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

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

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

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

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. В случай че 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 декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка. 
3.3. Документите по чл. 70 от ППЗОП (доказателства за регистрация в регистър 

ББУЛСТАТ и по ЗДДС), когато избраният за изпълнител участник е обединение, което не е 

юридическо лице. 

3.4. Списък на изпълнените дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство 

за извършената услуга. 

 

 
VI. Други указания 

Във връзка с провеждането на поръчката и подготовката на офертите от участниците, за 

въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП. 

 

 Документацията за настоящата поръчка е достъпна за всички заинтересовани лица на 

официалната интернет страница на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, на 

адрес: http://www.bgports.bg/bg/zop/336, „Профил на купувача”, „Събиране на оферти с обява”. 

 

Документацията за настоящата поръчка се състои от отделни документи, които взаимно се 

допълват и доизясняват, предвид което същите следва да се тълкуват кумулативно. 

 

Лице за контакти по настоящата поръчка: Стефан Димитров – експерт в отдел „ТЕП”, СпД 

„РКТ-Черно море”, тел: 052 685 942; мобилен: 0886 011 606, факс: 052 632 832 
 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 - Обява 

Приложение № 2 - Техническа спецификация 

Приложение № 3 - Образец на Оферта за участие   

Приложение № 4.1. - Образец на Техническо предложение по Обособена позиция № 1 

Приложение № 4.2. - Образец на Техническо предложение по Обособена позиция № 2 

Приложение № 4.3. - Образец на Техническо предложение по Обособена позиция № 3 

Приложение № 5.1. - Образец на Ценово предложение по Обособена позиция № 1 

Приложение № 5.2. - Образец на Ценово предложение по Обособена позиция № 2 

Приложение № 5.3. - Образец на Ценово предложение по Обособена позиция № 3 

Приложение № 6 - Образец на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2 и 

7 от ЗОП 

Приложение № 7 - Образец на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 3 - 5 

от ЗОП 

Приложение № 8 - Образец на Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП 



Приложение № 9 - Образец на Декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП 

Приложение № 10 - Образец на Списък на изпълнените доставки 

Приложение № 11.1. - Проект на договор по Обособена позиция № 1 

Приложение № 11.2. - Проект на договор по Обособена позиция № 2 

Приложение № 11.3. - Проект на договор по Обособена позиция № 3 

Приложение № 12 - Споразумение за поверителност 


