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РАЗДЕЛ I  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

1.Възложител 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Камено с адрес: 

гр. Камено, ул. Освобождение №101, тел.: 055152093, e-mail: obshtina@kameno.bg, 

интернет адрес: http://www.kameno.bg. 

Община Камено е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има 

задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

 

2. Правно основание за откриване на процедурата 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

по реда на глава 8 
а 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. За нерегламентираните в 

настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на 

процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 

В за осигуряване на изпълнител на доставка е одобрен бюджет в размер до 66000 лв. 

без вкл. ДДС или сумата в размер на 79200 лв. с начислен  ДДС. 

Предвид обстоятелство, че в рамките на настоящата календарна година планираните 

от възложителя обществени поръчки,  които ще проведе за избор на изпълнител със 

същия или сходен предмет няма да надвишат стойностите посочени в чл. 14, ал. 4, т. 2 

от ЗОП и тъй като  съобразно нормата на чл. 15, ал. 3-7 от ЗОП,  сборът от разходите 

на всички тях попада в прага по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, то Възложителят, обявява 

настоящата процедура по реда на глава 8 
а
  от ЗОП, чрез отправяне на публична 

покана.  

 

РАЗДЕЛ II.   

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА 
 

1. Предмет на поръчката 

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Камено е:  

„Доставка на канцеларски материали и  консумативи за офис техника“ 

 

 

2. Техническо задание 

1.  Участникът осъществява доставките за своя сметка до адреса на Възложителя 

със собствен или нает транспорт.  

2. Възложителя си запазва правото да поръчва стоки от номенклатурата на 

участника, които са извън спецификацията с % отстъпка, която участника е предложил 

/участникът предоставя актуален официален действащ каталог на артикулите, които 

предлага / 



3. Предлаганите от участника стоки да бъдат нови, неупотребявани, в оригинална 

опаковка от производителя /участникът предоставя декларация за това/. 

4. Предлаганите от участника касети с тонер следва да бъдат нови, 

неупотребявани, нерециклирани и да притежават сертификати за качество и ISO 

9001:2008 система за управление на качеството от производителя на тонер касетите. 

5. Участникът подменя изцяло за своя сметка тонер касети, които са дефектни. 

6. Предложения от участника срок на доставка да бъде съобразен с географското 

отстояние на участника спрямо Възложителя. 

№ Описание Мерна 
единица 

1 Текст маркер – скосен връх, ярки флуоресцентни цветове брой 

2 Молив – за писане и чертане брой 

3 
Линия–пластмасова, прозрачна, с деления в сантиметри и 
милиметри, с дължина 20 см.  брой 

4 
Химикалка – прозрачно тяло, с възможност за следене на 
мастилото, с цвят на капачката с цвета на мастилото брой 

5 
Сухо лепило – да лепи хартия, картон и снимки, без 
разтворители брой 

6 

Самозалепваща лента – изработена без органични 
разтворители, устойчива на стареене, влага, ниски и 
високи температури, 19 мм х 33 м брой 

7 
Индекси за маркиране – да се използват като 
разделители, размер 20 х 50 мм неон брой 

8 
Самозалепващи листчета – различни цветове, опаковка от 
3 броя, 51 х 38 мм брой 

9 
Коректор – с четка, позволяващ бързо и лесно нанасяне на 
коригиращата течност, на водна основа брой 

10 Коректор лента – размер 4,2 мм х 6 м., брой 

11 
Телчета за телбод машинка – изработени от стомана, 24/6 
мм, БДС – І во качество кутия 

12 
Телчета за телбод машинка – изработени от стомана, 10/4 
мм, кутия 

13 Макетен нож – със заключващ механизъм, голям, брой 

14 Ножица – от неръждаема закалена стомана, 20 см. брой 

15 

Органайзер за бюро – с молив с гума, химикалки, ножица, 
телбод и телчета №10, Пинчета, кламери, острилка за 
моливи, гума, линия и др. брой 

16 Органайзер за бюро – с 6 клетки, прозрачен, брой 

17 
Перфоратор – метално тяло, с ограничител, да перфорира 
до 16 листа, БДС – І во качество брой 

18 
Телбод – метално тяло, работи с телчета 24/6, захваща до 
20 листа, брой 

19 
Джобове за дакументи, формат А4, стандартна 
европерфорация, опаковки от 100 бр., опаковка 

20 
Пластмасов разделител – стандартна европерфорация, 
изработен от полипропилен, формат А4, опаковка 25 бр., опаковка 

21 
Паус – форматиран за ръчно чертане, термоустойчив, 
формат А4, опаковка от 100 листа, опаковка 

22 
Принтерна хартия – двупластови – 1000 листа, индикация 
за точен край на листа, 120 мм/11/1 кашон 



23 Принтерна хартия 240 мм/11/1 кашон 

24 Принтерна хартия 240/11/2 - 2000 л. в кашон/1000 компл. кашон 

25 
Принтерна хартия 240/11/2 - цветна, 2000 л. в кашон/1000 
компл. кашон 

26 
Принтерна хартия 240/11/3 - цветна, 1500 л. в кашон/500 
компл. кашон 

27 

Копирна хартия – универсална за всички видове черно-
бели лазерни, мастиленоструйни принтери и копирни 
машини, за всекидневна употреба в големи количества, 
формат А4, 80 гр., 500л. в пакет,  пакет 

28 
Карирана хартия – предназначена за ръкопис, формат А4, 
опаковка от 100 листа, пакет 

29 Тампонено мастило – на глицеринова основа, 25 мл., брой 

30 Клавиатура – клавиши за Office приложения: Word и Excel, брой 

31 
Оптична мишка – прецизен оптичен цензор, 3 бутона, 
кабел, брой 

32 
Дискети – двустранна, висока плътност на покритието, 
гарантирано 100 % от грешки, опаковка от 10 бр., кутия 

33 
CD – R 80 – специално защитен срещу надраскване слой, 
скорост на записа 52х, брой 

34 Джобен калкулатор – гумени бутони, предпазен калъф, брой 

35 Цинкови батерии – R6K, опаковка 4 броя, опаковка 

36 
Картонен разделител – стандартна европерфорация, 
формат А4, опаковка 25 броя, опаковка 

37 
Факс хартия – за всякакви апарати, работещи с 
термохартия брой 

38 Тонер касети Samsung ML 2010PR - SCX4521 брой 

39 Тонер касети Xerox work centu 3325 - 106R02310  брой 

40 Тонер касети Samsung 4200 scx - SCX-4200 брой 

41 Тонер касети CanonIP1300 - PG-40 BК брой 

42 Тонер касети XEROX Phaser 3010 - 106R02182  брой 

43 Тонер касети KP 3050A черна - CH563EE No301XL ВК брой 

44 Тонер касети KP 3050A цветна - CH564 No301XL COLOR брой 

45 Тонер касети Samsung 1860 ML - MLT-D1042S брой 

46 Тонер касети HP 3050 A desc dget - CH563EE No301XL BК брой 

47 Тонер касети Xerox workcentre PE 220 - 013R00621  брой 

48 Тонер касети Brother DCP 7060D 2220 - TN-2220 2K брой 

49 Тонер касети Samsung CLX 3185 FW - CLP-K4072 брой 

50 Тонер касети XEROX Phaser 3200 MFPVIB - 113R00730 брой 

51 Тонер касети Lazer Djet M1132 MFP CE 285A - CE285A  брой 

52 Тонер касети XEROX Phaser 3250 - 106R01374 брой 

53 Тонер касети Samsung 4300 - SCX4300 брой 

54 Тонер касети Canon MP 560 - PGI-521  брой 

55 Тонер касети Lazer Djet P1005 - CB435A  брой 

56 Тонер касети Samsung ML  1510 - ML1510  брой 

57 Тонер касети Lazer Djet M1313 MFD - CB540A  брой 

58 Тонер касети Samsung 3405 - SCX 3400 брой 

59 Тонер касети Samsung Xpress M2675 F - MLT-D116L BK брой 



60 Тонер касети kosera FS 1325 MFP - TK-1125 брой 

 

 3. Прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчката. 

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е 

определена при спазване условията на чл. 15 от ЗОП и възлиза до 66000 лв. (шестдесет 

и шест хиляди лева) без вкл. ДДС или сумата в размер до 79200 лв. (седемдест и девет 

хиляди и двеста лева), с начислен  ДДС, от която: 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката. 

Срокът за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е както следва: 24 

месеца от сключване на договора. 

 

5. Приемане на изпълнението. 

Приемането на изпълнението на обществената поръчка се извършва с подписването на 

приемо-предавателни протоколи, между Възложителя и Изпълнителя, или между 

упълномощени от тях представители. 

6. Оферта  и гаранции 

6.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.  
Не се допуска представянето на варианти. Едно и също физическо или юридическо 

лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Всеки участник 

в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си 

дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. Лице, което 

участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

6.2. Гаранции  

Гаранция за участие - Възложителят не поставя условие за представяне на 

гаранция за участие. 

Гаранция за изпълнение- Възложителя не поставя условие за представяне 

на гаранция за изпълнение. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, 

посочени в настоящата документация и в Глава осма „а“ от ЗОП. 

 

Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на Възложителят: гр. Бургас, кв. 

Ветрен. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, 

наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 

Лицата, които ще представляват участниците и не са техни представители по 

закон, трябва да представят и да поставят в офертата нотариално заверено пълномощно, 

подписано от лицето/ата, оторизирано/и по закон да представлява участника. 

Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален 

превод на български език. 



„Предложението за изпълнение на поръчката“ и “Предлаганата цена” трябва да бъдат 

подписани от оторизираното лице съгласно търговската регистрация на участника или 

от пълномощника по нотариално заверено пълномощно. 

Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното 

постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването им в деловодството на възложителя. 

Възложителят няма да приема и ще връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

обществена поръчка, следва да бъдат обективирани в писмен вид. 

Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с 

препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път 

при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, 

като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в публичната 

покана. 

Обменът и съхраняването на информацията при възлагане на обществената 

поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на офертите на участниците. 

Срокът за представяне на офертите е посочен в публичната покана. 

Срокът на валидност на офертата е 60 шестдесет календарни дни.  

Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от 

възложителя, в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, 

определен в публичната покана в сградата на Община Камено на адрес: гр. Камено, ул. 

Освобождение №101 в 10:30 часа.  Отварянето на офертите е публично и на него могат 

да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

3.1. Общи условия за допустимост 

3.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 

подават оферти всички български и/или чуждестранни физически и/или юридически 

лица, включително техни Обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани 

в Закона за обществените поръчки и одобрените от Възложителя изисквания в 

Обявлението за обществена поръчка, Указанията и документацията за участие в 

процедурата. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

Свързани лица или свързани предприятия, по смисъла на §1, т.23а и т. 24 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в 

процедурата. 

 

3.1.2. В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в 

Обединението следва да са сключили Споразумение (или еквивалентен 

договор/документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на 

Обединението за участие в процедурата (или допълнително споразумение към предходен 

договор, с който е учредено вече съществуващи неперсонифицирано обединение), следва 

да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му 

задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) 

Възложителя и (3) процедурата, за участие в която се обединяват партньорите в него. 



Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението, или анекс към 

подобен документ) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

а) всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора.  

б) всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 

в) е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, 

с ясно и конкретно посочване на: 

- обекта/ите и/или дейностите/или частта/частите от доставката, които всеки от тях ще 

изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка; 

- съответните минимални изисквания за финансово – икономическо състояние, 

технически възможности и квалификация, като критерии подбор и допустимост в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка, които ще бъдат доказвани от 

конкретен/ните партньор/и в Обединението. 

                   

                Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го 

представлява в процедурата и за целите на обществената поръчка. 

 Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. 

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

при участието си в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не 

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

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

                !!! Когато не е приложено Споразумение или друг еквивалентен документ 

за създаване на Обединението или в приложеното споразумение липсват клаузи, 

гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на 

Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

(при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 68, ал.7 – ал. 9 от ЗОП). 

 

3.1.3. В съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.2 от ЗОП, с офертата си участниците 

може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените 

поръчки и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и 

дела на тяхното участие. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че 

отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 

свои действия, бездействия и работа. 

 

3.1.4. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице 

някое от следните обстоятелства:  

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

против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на 

пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие 



в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против 

собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 

от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по 

чл. 3, ал. 2. 

3.1.4.2.  обявен е в несъстоятелност; 

3.1.4.3.  в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 

3.1.4.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

3.1.4.5. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 

а в случай че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

3.1.4.6. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност в областта 

на строителството, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

3.1.4.7.  виновен е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение;  

3.1.4.8. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите 

права на работниците; 

3.1.4.9. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

3.1.4.10. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. 

“з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки, с Възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация; 

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините 

по съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до 

втора степен включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо 

съжителство; (5) съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на 

дружеството на другото; (7) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от 

дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. 

!!! Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 процента държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 

общината в това дружество. 

3.1.4.11 при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

3.1.4.12. сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

3.1.4.13. представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в Публичната покана. 



 

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 3.1.4.1., т. 3.1.4.6., 

т. 3.1.4.8. и  т.3.1.4.9. се прилагат както следва: 

а) при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон),  

б) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници (лицата по 

чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);  

в) при дружество с ограничена отговорност – за Управителят/ите (лицата по чл. 141, 

ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);  

г) при акционерно дружество – за членовете на Съвета на директорите, съответно на 

Управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, 

при спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по 

чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 

1 от Търговския закон); 

д) при командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове, 

избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от 

Търговския закон);  

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица  - за лицата, 

които представляват участника. 

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

!!! За обстоятелствата по т.3.1.4.2, т. 3.1.4.3, т. 3.1.4.4; т. 3.1.4.5; т. 3.1.4.7., 

3.1.4.10. и 3.1.4.11., 3.1.4.12 когато участникът е юридическо лице, е достатъчно 

представяне на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 

представляват. 

 

В хипотеза, че Участникът е декларирал ползването на подизпълнител/и, по 

отношение на същите са важими и се прилагат изискванията по т. 3.1.4.1., т. 3.1.4.2, 

т.3.1.4.3, т. 3.1.4.4; т. 3.1.4.10 и т. 3.1.4.11., респ. всеки от посочените 

подизпълнители представя декларация за липса на посочените в тях обстоятелства. 

Посочените в т.3.1.4.1.- 3.1.4.11. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато 

участникът е Обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени 

в Обединението.  

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни 

физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да 

отговарят на горепосочените изисквания (т.3.1.4.1.- 3.1.4.9.), в държавата, в която са 

установени. 

 

При подаване на офертата за участие в процедурата, участникът удостоверява липсата 

на обстоятелствата, визирани в т.3.1.4.1.- 3.1.4.12. с една декларация, подписана от 

лицата, които представляват участника.  



!!! В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се 

съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в т.3.1.4.1.- 3.1.4.4., освен когато 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое 

от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно 

на възложителя, и Декларации за липса на обстоятелствата по т. 3.1.4.10 и 3.1.4.12. 

 

3.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация и 

изискуеми документи за доказването им 

3.2.1 декларация съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с 

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

датата на подаване на офертата – с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената доставка;  

3.2.2 Оторизационно писмо или еквивалентен документ от официален 

представител или партньор на съответния производител на територията на Република 

България, доказващ, че участникът е оторизиран за разпространение и продажба на 

оригинални консумативи от съответната марка за която се отнасят; Предлаганите от 

участника касети с тонер и барабанни модули, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка, които ще бъдат доставяни през цялото времетраене на договора, 

следва да бъдат фабрично нови, нерециклирани, оригинални консумативи. 

Под „оригинални” консумативи се разбира такива, които са фабрично нови, 

неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и 

копирна техника или от оторизирани от него лица.  

Участниците следва да декларират, че предлаганите консумативи съответстват на 

посочените видове и марки, както и че ще бъдат доставяни оригинални, нови, 

неупотребявани и нерециклирани консумативи. 

         -описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято 

автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това;  

-сертификат ISO 9001:2008 или „еквивалентен” за система за управление на 

качеството – заверено копие;   

-сертификат ISO 14001:2004 или „еквивалентен” за система за управление на 

околната среда – заверено копие; 

-сертификат ISO 27001:2013 или „еквивалентен” за система за управление на 

информационната сигурност – заверено копие;   

 

1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва:  

 

1.1 участникът да е изпълнявал доставки, които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години на стойност не 

по-малка от прогнозната стойност на обществената поръчка. 
   

1.2. Всеки участник следва да притежава внедрени системи:  

- BS EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството, с обхват предмета на 

обществената поръчка. 



- BS EN ISO 14001:2004 система за управление на околната среда, с обхват предмета на 

обществената поръчка. 

- ISO 27001:2013 система за управление на информационната сигурност, с обхват 

предмета на обществената поръчка. 

Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни 

Сертификат ISO 9001:2008; Сертификат за управление на качеството или 

еквивалентен; Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 14001:2004 или 

еквивалент; Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 27001:2013 или 

еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на 

качеството, издадени в съответствие изискванията на чл. 53 от ЗОП.  

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят ще приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства 

за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. 

* В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е 

юридическо лице, посоченото минимално изискване се прилага за обединението 

(консорциума и др.) като цяло. 

Участникът може да докаже съответствието си за технически възможности и/или 

квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен 

документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, 

кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката 

ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

4. Подробно описание на критериите за оценка на офертите съгласно чл. 37 (1) от 

ЗОП:  

         

 Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. 

Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по 

следната формула:  

КО =  ФО х 7,0 + ТО х 3,0, където: 

КО – комплексна оценка  

ФО – финансова оценка   

ТО – техническа оценка   

6,0 и 4,0 – коефициенти за тежест.   

             

Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: 

ФО = ФО 1 + ФО 2 

ФО 1 – предложена от участника обща цена в Ценовата оферта /общата цена 

представлява сбора от единичните цени на артикулите в техническата спецификация/, 

без включен ДДС. 

ФО 1 = (Цmin / Цi) х 100, където: 

Цmin е най-ниската предложена обща цена без включен ДДС 

Цi е ценовото предложение на съответния участник без включен ДДС 

ФО 2 – предложен процент отстъпка  за артикули, непосочени в техническата 

спецификация. 

ФО 2 = (Цi / Цmax) х 100, където: 

Цmax е най-високият предложен процент отстъпка за артикули, непосочени в 

техническата спецификация 

Цi е предложеният процент отстъпка от участника за артикули, непосочени в 

техническата спецификация 



 

Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: 

ТО  – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за 

изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка /в часове/.  

ТО  = (Тmin / Тi) х 100, където: 

Тmin е най-краткият срок за изпълнение на доставката. 

Тi е предложен от участника срок за изпълнение на доставката. 

 

Изброените по-горе показатели ще се оценяват по точкова система.  

За класиран на първо място ще бъде определен участникът, получил най-висока 

комплексна оценка, изчислена по горепосочената формула от настоящата методика. 

        

Крайно класиране на Участниците 

 

!!! При оценка на всеки един от показателите. Комисията изчислява точките с точност 

до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената 

методика  закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след 

десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се 

отстраняват от участие в процедурата.  

 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки 

участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.  

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 показателя с най-

висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по 

този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

 

РАЗДЕЛ IV  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1.Представената оферта трябва да съдържа: 

1. Валиден сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на 

качество. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани 

по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска 

служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна 

по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 

за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието.  

2. Валиден сертификат за внедрена система по стандарт ISO 14001:2004 или 

еквивалент. 

3. Валиден сертификат за внедрена система по стандарт ISO 27001:2013 или 

еквивалент. 

4. Представяне на участника с включен срок на валидност на офертата - Образец №1; 

5. Списък на документите – Приложение №1 

6.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №2; 



7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност - Образец №3; 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете дейности от предмета на поръч-

ката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял 

в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - 

Образец №4; 

9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е приложима) - Образец 

№5; 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договор - Образец №6; 

11.Техническо предложение - Образец №8 

12. Ценово предложение - Образец №7 и приложение количествено стойностна сметка. 

Предложената цена трябва да включва всички разходи, необходими за изпълнение на 

поръчката. В предложената цена се включват и непредвидените разходи. 
 


