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Раздел I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИЕМПАМ-БАН, на основание чл. 178, ал. 1 от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), провежда процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж 

по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции. 

 

1. Обект на  поръчка: Обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 

от ЗОП. 

2. Предмет: „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и 

фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“по 16 обособени позиции. 

3. Кратко описание на поръчката:  

Предметът на поръчката предвижда извършване на доставки на реактиви, химикали, материали, 

консумативи, опитни животни и фураж за нуждите на Института по експериментална 
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морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките, необходими 

за изпълнение на дейностите по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по Оперативна 

програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, Процедура „Подкрепа за развитието 

на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, по която ИЕМПАМ-

БАН е бенефициент. 

 

1. Обособена позиция № 1 с наименование “Канцеларски и офис консумативи” 

Предмет на доставката са 50 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

2. Обособена позиция № 2 с наименование „Консумативи за хроматография и твърдофазова 

екстракция“ 

Предмет на доставката са 11 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

3. Обособена позиция № 3 с наименование „Антитела, реактиви и консумативи за 

хистология, имунохистохимия, имунофлуоресценция и имуноблот“ 

Предмет на доставката са 66 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

4. Обособена позиция № 4 с наименование „Китове и рекомбинантни протеини“ 

Предмет на доставката са 8 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

5. Обособена позиция № 5 с наименование “Китове за доказване на биологична активност” 

Предмет на доставката са 5 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

6. Обособена позиция № 6 с наименование „Реактиви и консумативи за молекулярна 

биология“ 

Предмет на доставката са 17 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

7. Обособена позиция № 7 с наименование „Реактиви за работа с апарат Beckman Couler 

GenomeLab GeXP“ 

Предмет на доставката са 2 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

8. Обособена позиция № 8 с наименование „Праймери и олигонуклеотиди“ 

Предмет на доставката са 2 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

9. Обособена позиция № 9 с наименование „Пипети и накрайници“ 

Предмет на доставката са 19 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

10. Обособена позиция № 10 с наименование „Реактиви и консумативи за клетъчно 

култивиране“ 

Предмет на доставката са 27 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

11. Обособена позиция № 11 с наименование „Химически реактиви, консумативи и 

лабораторна стъклария“ 

Предмет на доставката са 96 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

12. Обособена позиция № 12 с наименование „Китове за биохимия“ 

Предмет на доставката са 4 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

13. Обособена позиция № 13 с наименование “Санитарни материали и хирургически 

инструменти” 

Предмет на доставката са 13 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

14. Обособена позиция № 14 с наименование „Други“ 

Предмет на доставката са 9 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

15. Обособена позиция № 15 с наименование „Лабораторни животни“  

Предмет на доставката са 3 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 

16. Обособена позиция № 16 с наименование „Консумативи и фураж за лабораторни 

животни“ 

Предмет на доставката са 6 броя редове, описани подробно в Техническа спецификация. 
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Изискванията относно количествата и техническите показатели (стандарти) по всяка една 

обособена позиция са описани в приложената Техническа спецификация. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените количества са пределния размер, до който Възложителят може да 

извършва заявки за доставки. Възложителят няма да приема и респективно да заплаща на 

изпълнителя извършена доставка, за която няма изпратена от Възложителя конкретна заявка за 

доставка. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки участник може да подаде оферта за една обособена позиция, повече 

от една обособени позиции или за всички обособени позиции. 

 

4. Място на изпълнение на доставката: гр. София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 25 

5. Вид и количество: 

Реактивите, химикалите, материалите, консумативите, опитните животни и фуражът са 

разделени в 16 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация, с точно 

описание на техническите характеристики, изисквания, стандарти и количества. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото 

задание на Възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от 

посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е необходимо оферираният брой 

опаковки да бъде съобразен и кратен на зададените от Възложителя. В противен случай 

участникът ще бъде отстранен.  

 

6. Срок за изпълнение 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2018 г., като доставките ще се извършват 

поетапно, след писмена заявка за необходимите количества от страна на Възложителя. 

7. Възложител 

Възложител е Директорът на Института по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей – БАН. 

8. Правно основание 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка се провежда на основание чл. 18, ал. 

1, т. 12, чл. 178, ал. 2 и следващите от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

9. Прогнозна стойност. Плащане. 

9.1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 163 303.75 лв. (сто шестдесет и три 

хиляди триста и три лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС. 

9.2. Всички плащания по договора за обществена поръчка ще се извършват в съответствие и по 

реда, посочени в проекта на договора. 

10. Приемане 

При приемане на всяка доставка, Възложителят извършва входящ контрол на стоката и изготвя 

протокол. 

11. Критерий за възлагане 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-

ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

Раздел II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Право да участват в процедурата. 
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1.1. право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява строителство, доставка или услуги съгласно законодателството на държавата, в която 

е установено. 

1.2. В случай, че участникът участва в обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, 

а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението 

на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, се предоставя учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да 

е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 

връзка с конкретната обществена поръчка: 1) права и задължения на участниците в 

обединението; 2) дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3) уговаряне на 

солидарна отговорност между участниците в обединението. 

1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и 

посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена 

поръчка. 

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

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

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

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

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

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

регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 

подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.6. Когато участникът 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. 

1.7. Участниците могат, за конкретна поръчка, да се позовават на капацитета на трети лица, 

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

техническите способности и професионалната компетентност. 

1.8. 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 трети лица 

задължения. 

1.9. Трети лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

1.10.  Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т. 1.8. 

В приложимите случаи се попълва част II, буква В на приложения към документацията за 

обществена поръчка образец ЕЕДОП. 
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2. Подизпълнители. 

2.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част 

IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения (Приложение № 9). 

2.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

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

от процедурата. 

2.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 2.2. 

2.4. Когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2.5 Разплащанията по т. 2.4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя 

до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го представи на Възложителя в 15-дневен 

срок от получаването му. 

2.6. Към искането по т. 2.5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.7. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.4, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

2.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата 

документация за обществена поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката. 

2.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

2.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

2.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за 

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

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

основанията за отстраняване в процедурата; 2) новият подизпълнител отговаря на критериите за 

подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности. 

2.12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на Възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 2.11. заедно с копие от 

договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното 

сключване. 

 

3. Общи изисквания. 

3.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна  оферта. В процедурата за 

възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение. 

3.2. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителната разпоредба на ЗОП не могат да 

бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 
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3.3. Участниците в процедурата следва да отговорят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 

3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП. 

*Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 

а/ лица, които представляват участника или кандидата; 

б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 

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

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

на управителните или надзорни органи. 

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

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

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

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

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

3.4. Участникът следва да предостави (декларира) в част III, буква Г от ЕЕДОП липсата на 

основания по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС). 

3.5. Преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, 

представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и за трети лица ако има такива. 

4. Офертата се изготвя на български език. 

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

или да оттегли офертата си. 

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

7. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

8. Участниците могат да подават оферта за една обособена позиция, повече от една обособени 

позиции или за всички обособени позиции. 

 

Раздел III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

 

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, който: 

1.1.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не 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, чл. 

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. 1.1, 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 седалище 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 
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1.4. e 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 изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за  подбор; 

1.5. 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 участникът е установен; 

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

2. Основанията по т. 1.1, 1.2. и 1.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителните и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от 

обединението и за някой от участниците са налице посочените обстоятелства. 

4. Участникът, за когото са налице обстоятелства по т. 1, може да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. 

5. При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основания за отстраняване - чрез 

представяне на ЕЕДОП. 

6. За доказване на липсата на основания за отстраняване, участникът, избран за изпълнител, 

представя документите, посочени в чл. 58, от ЗОП. 

7. Освен основанията, посочени в т. 1, Възложителят отстранява от процедурата и: 

7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не е изпълнил друго 

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

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

условия на поръчката; 

Забележка: Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото 

задание на Възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от 

посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е необходимо оферираният брой 

опаковки да бъде съобразен и кратен на зададените от Възложителя. В противен случай 

участникът се отстранява. 

7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

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

7.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителната разпоредба на 

ЗОП; 

7.5. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции 

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

собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС); 

7.6. участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока 

на валидност на офертата си. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 7.4. и 7.5. се попълва в Част 

III, Раздел Г от ЕЕДОП. В случаите, по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, наличието на 

изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки 

за реабилитиране. 
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Раздел IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Изисквания за технически и професионални способности 

1.1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.  

Минимални изисквания: участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (една) доставка с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата 

на подаване на офертата. 

Под „Дейност с предмет и обем сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира опит в 

доставката на реактиви, химикали, материали и/или консумативи за кандидатстващите по 

Обособени позиции № 1-14, а за кандидатстващите по Обособени позиции № 15 и 16 – опит в 

доставката на лабораторни животни, фураж и/или консумативи за животните. 

За доказване на изискването по т. 1.1. участникът трябва да представи с ЕЕДОП списък на 

доставките с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за 

извършените доставки.  

Участникът следва да представи информацията в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП. 

1.2. Участниците трябва да прилагат системата за управление на качеството, съответстваща на 

стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка на материали и 

консумативи. ВАЖНО: Изискването не се отнася за участниците по Обособени позиции №15 и 

16. 

Сертификатът трябва да е валиден и 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 по акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от 

Закона за националната акредитация на органите за оценяване на съответствието. Възложителят 

приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи 

в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В 

тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. 

1.3. Възложителят може да не приеме предоставеното 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 на 

конфликт на интереси. 

Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции. 

 

2. Използване на капацитета на трети лица. 

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

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и 

професионалната компетентност. 

2.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците 

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

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която енеобходим този капацитет. 
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2.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II, Раздел 

В от ЕЕДОП и попълва приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може 

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

лица задължения. 

2.4. 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 процедурата. 

2.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на някое от условията по т. 2.4. 

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

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

спазване на условията по т. 2.2 – 2.4. 

 

Раздел V.  УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с 

изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и настоящата документация. Офертата следва да отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедура, настоящата 

документация и да бъде оформена по приложените към нея образци. Условията в образците от 

документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от 

тях. Всички документи, които не са оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“ и подписа 

на лицето/лицата, представляващо/-и участника. 

1. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочват: 

 Адресат с надпис „ДО ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, 

ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ – БАН“ гр. София 1113, ул. 

„Академик Георги Бончев“, бл. 25; 

 Наименование на участника; 

 Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 Наименование на поръчката и обособената/-ите позиция/-и, за които се подават 

документите. 

2. Офертата се подава в Деловодството на Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей – БАН, находящо се в гр. София 1113, ул. „Академик Георги 

Бончев“, бл. 25, ет. 2, каб. № 209. 

3. Опаковката с офертата трябва да съдържа: 

3.1. Опис на представените документи; 

3.2. Оферта по Образец – Приложение № 1; 

3.3. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, 

а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. Стандартният образец на ЕЕДОП може да бъде намерен на 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc (Приложение № 2); 

3.4. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо; 

3.5. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато участникът е обединение; 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc
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3.6. „Техническо предложение“, съдържащо: 

a) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законния 

представител на участника (нотариално заверено копие); 

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

и изискванията на Възложителя по образец в Приложение № 3; 

в) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС от участник/подизпълнител по 

образец – Приложение № 4; 

г) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора по образец – 

Приложение № 5; 

д) Декларация за срока на валидност на офертата по образец – Приложение № 6. 

3.7. „Ценово предложение“ по образец – Приложение № 7. Ценовото предложение се поставя в 

отделен запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката и е с надпис „Предлагани ценови 

параметри“; 

3.8.  Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП по Образец – Приложение № 9, ако е приложимо. 

Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на предложенията от 

офертите им, които подлежат на оценка. 

 

Важно: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката на 

офертата се представят за всяка позиция поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 

1 от ППЗОП (Техническо предложение) и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Документите по чл. 39, ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП са всички документи, описани в т. 3.6 от настоящия раздел. 

Критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви и за тях се допуска 

представяне на едно заявление за участие (документите, описани от т. 3.1 до т. 3.5), в случай, че 

участникът подава оферта за повече от една обособена позиция. 

Участник, който представи оферта, която не отговаря на обявените условия на поръчката, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание 

чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

4. При подготовката на офертата участникът следва да спазва изискванията на чл. 40-46 от 

ППЗОП. 

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

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

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. 

6. Крайният срок за получаване на офертите е посочен в обявлението. 

7. При приемане на офертата върху опаковката й се отбелязва поредния номер, датата и часът 

на получаването, като посочените данни се записват във входящия регистър, за което на 

приносителят се издава документ. 

8. Възложителят не приема за участие в публичното състезание и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана 

опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват върху входящия 

регистър на Възложителя. 

9. Ако участникът изпрати офертата (както и допълнително изискани от комисията документи) 

чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този 

случай участникът следва да осигури пристигането на офертата или допълнително изисканите 

документи в посочения от Възложителя срок. Рискът от забавата или загубването на офертата 

или допълнително изисканите документи е за сметка на участника. 
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10. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

 

Раздел VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

 

1. На основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП Възложителят ще сключи договор за обществена поръчка 

в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка. 

2. При подписване на договора определеният за изпълнител представя освен документите по 

чл. 67, ал. 6 от ЗОП, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по 

реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора 

определеният изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

– откаже да сключи договор;  

– не изпълни някое от условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или не докаже, че не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

5. Доказването на липсата на основания за отстраняване на участника, избран за изпълнител, е 

при условията на чл. 58 от ЗОП. 

6. В съответствие с чл. 67, ал. 6 участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и трети лица, ако има такива. 

 

Раздел VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава 

изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3% от стойността на договора. 

2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

2.1.  парична сума; 

2.2.  банкова гаранция; 

2.3.  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

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

3. 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. 

4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка. 

5. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по банкова сметка на 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, BIC: 

UNCRBGSF, IBAN: BG45 UNCR 9660 3119 9031 17, Банка: Уникредит Булбанк АД, гр. София 

6. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Институт по експериментална 

морфология, патология и антропология с музей – БАН и е със срок на валидност един месец по-

дълъг от срока на договора. 
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Раздел VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на ЗОП и ППЗОП.  

2. Критерий за оценка на офертите. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с 

критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 

ВАЖНО: Максималната стойност на поръчката е 163 303.75 лв. без ДДС, а по обособeни 

позиции е както следва: 

 

Обособена позиция № 1 - Канцеларски и офис консумативи – максимална стойност 14696.14 лв. 

без ДДС 

Обособена позиция № 2 - Консумативи за хроматография и твърдофазова екстракция – 

максимална стойност 4930.00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 3 - Антитела, реактиви и консумативи за хистология, имунохистохимия, 

имунофлуоресценция и имуноблот – максимална стойност 41216.70 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 4 - Китове и рекомбинантни протеини – максимална стойност 10950.00 

лв. без ДДС 

Обособена позиция № 5 - Китове за доказване на биологична активност – максимална стойност 

3460.00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 6 - Реактиви и консумативи за молекулярна биология – максимална 

стойност 10752.00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 7 - Реактиви за работа с апарат Beckman Couler GenomeLab GeXP – 

максимална стойност 5003.33 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 8 - Праймери и олигонуклеотиди – максимална стойност 7320.00 лв. без 

ДДС 

Обособена позиция № 9 - Пипети и накрайници – максимална стойност 9551.67 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 10 - Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране – максимална 

стойност 19772.83 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 11 - Химически реактиви, консумативи и лабораторна стъклария – 

максимална стойност 23823.42 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 12 - Китове за биохимия – максимална стойност 3233.33 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 13 - Санитарни материали и хирургически инструменти – максимална 

стойност 1971.00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 14- Други – максимална стойност 3158.33 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 15 - Лабораторни животни – максимална стойност 1225.00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 16 - Консумативи за лабораторни животни и фураж – максимална 

стойност 2240.00 лв. без ДДС 

 

До оценяване по съответната обособена позиция ще бъдат допускани само оферти на 

участници, които отговорят на обявените от Възложителя изисквания за изпълнение на 

поръчката. 

 

3. Класиране на офертите на участниците. 
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Класирането на участниците за съответната обособена позиция се извършва във възходящ ред, 

като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена без ДДС за цялата 

обособена позиция (включваща всички артикули). 

Участникът, класиран от комисията на първо място по съответната обособена позиция, се 

предлага за изпълнител на поръчката. 

При еднаква предложена най-ниска цена от двама или повече участници за съответната 

обособена позиция, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

 

Раздел IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1. Указанията в настоящата документация са изготвени с цел да подпомогнат потенциалните 

участници да се запознаят с условията и да подготвят своите оферти за участие в тази 

процедура, съгласно изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП. 

2. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на оферти от участниците за 

въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат правилата на ЗОП и 

ППЗОП, решението за откриването на процедурата и обявлението за обществена поръчка. 

3. От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществени поръчки Възложителят 

е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, 

като в обявлението е посочена връзката към електронната преписка на поръчката на 

официалната интернет страница на Института по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей – БАН в рубриката „Профил на купувача“ 

http://www.iempam.bas.bg/op.html 

4. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената 

поръчка до 5 (пет) дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят 

предоставя разяснения чрез публикуване на профила на купувача до 3 (три) дни от получаване 

на искането. 

5. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите 

предложения чрез публикуване на съобщение в интернет страницата на Възложителя, 

http://www.iempam.bas.bg/op.html 

 

За неописаните в настоящите условия обстоятелства относно провеждането на настоящата 

процедура се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

 

http://www.iempam.bas.bg/op.html
http://www.iempam.bas.bg/op.html



