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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Възложител по настоящата процедура за провеждане на обществена 

поръчка е Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, с административен 

адрес: София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. 

2. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

2.1. Обект на поръчката 

 Обект на поръчката е „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, 

градиране, маркиране и настилане на облекла” (системата) в съответствие с 

техническа спецификация (ТС) на Института по отбрана с вх. № 2-232/17.01.2018 

г., Приложение № 1 към настоящата обява. Код по CPV 48321100-5 и 48323000-8. 

2.2. Предмет на обществената поръчка 

 Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на „CAD/CAM 

система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и настилане на 

облекла” в състав според т.2.1 на ТС. 

2.3. Кратко описание на поръчката 

 Доставка на хардуер и софтуер, чрез които да се изпълни система за 

компютърно моделиране и конструиране на облекла, както и градиране, 

маркиране и настилане на платовете за тях. Чрез системата да се цифровизират 

съществуващи кройки и изработват нови. 

 Изпълнителят на поръчката трябва да достави техническо описание и 

инструкция за експлоатация на български език и да осигури обучение на 

представители на възложителя. 

 Изпълнителят е необходимо да осигурява безплатна техническа помощ на 

ползвателите и поддръжка на системата през целия период на гаранция, както и 

да осигурява оригинални консумативи срещу отделно заплащане. 

2.4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

 Максималната прогнозна стойност за изпълнение на целия обем на 

поръчката е в размер до 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лв. 

без ДДС. 

2.5. Място на изпълнение 

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. 

„Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“. 

2.6. Срок за изпълнение на поръчката 

До 4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора. 

2.7. Минимален гаранционен срок на системата 

Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца от подписване на приемо-

предавателния протокол. 
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2.8. Оценяване на съответствието на стоката 

Изпълнителят представя на комисията следните документи: 

 документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя; 

 декларация за съответствие съгласно БДС EN 180ДЕС 17050-1:2010 

или еквивалентно/и; 

 гаранционна карта на стоката, с упоменати номер, партида или друго, 

идентифициращо доставената стока; 

 декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, 

неупотребявано, нерециклирано и не е спряно от производство. 

Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с превод на 

български език. 

Оценката на съответствието на доставената стока с изискванията на 

договора ще се извърши чрез функционални изпитвания на инсталираната 

системата от комисия, сформирана от представители на възложителя и на 

изпълнителя по Програма и методика, разработена от изпълнителя и съгласувана 

с възложителя. Функционалните изпитвания се извършват след завършване на 

обучението на служители на възложителя и представяне на протокол от 

завършеното обучение. 

2.9. Гаранция за изпълнение на поръчката 

2.8.1. При подписване на договор за изпълнение на поръчката, кандидатът, 

избран за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и срок на 

валидност не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни след крайния срок за 

изпълнение на задълженията по договора (само при представена гаранция за 

изпълнение на договора под формата на банкова гаранция). 

2.8.2. Кандидатът, определен за изпълнител, избира сам формата на 

гаранцията за изпълнение, която може да бъде: 

2.8.2.1. Паричен превод по банков път по сметка на възложителя в 

„УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG72 UNCR 7000 3320 7764 11, BIC: 

UNCRBGSF, титуляр: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” 

или 

2.8.2.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – 

оригинал. 

2.8.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка. 

3. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ 

3.1. Общи условия за участие в процедурата 

3.1.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което 
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отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и в другите нормативни актове, 

приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на 

възложителя, посочени в настоящата обява. 

3.1.2. Ще бъдат отстранявани кандидати при следните условия: 

3.1.2.1. за които са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 – 3, т.5 – 7 от 

ЗОП; 

3.1.2.2. при наличие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и липса на 

декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ; 

3.1.2.3. които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните 

разпоредби (ДР) на ЗОП; 

3.1.2.4. при наличие на основание по чл.107 от ЗОП. 

3.2. Деклариране на обстоятелствата по точка 3.1 

Липсата на горепосочените обстоятелства се декларира в Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 2 

(образец). Същият може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията по обществени 

поръчки (АОП): 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1784441&_dad=portal&_schema=PORTAL  

Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се 

попълва в ЕЕДОП, а за някои обстоятелства – отделни декларации, както е 

посочено по-долу. 

3.2.1. В ЕЕДОП, Част III, буква „А“ кандидатът следва да предостави 

информация относно основания за изключване, свързани с наказателни присъди 

за: 

– участие в престъпна организация – по чл.321 и 321а от НК; 

– корупция – по чл.301 – 307 от НК; 

– измама – по чл.209 – 213 от НК; 

– терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности – по чл.108а, ал.1 от НК; 

– изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл.253, 253а, 

или 253б от НК и по чл.108а, ал.2 от НК; 

– детски труд и други форми на трафик на хора – по чл.192а или 159а - 

159г от НК. 

3.2.2. В Част III, буква „Г“ кандидатът следва да предостави информация 

относно присъди за престъпления по чл.194 – 208, чл.213а – 217, чл.219 – 252 и 

чл.254а – 260 от НК. Кандидатите посочват информация и за престъпления, 

аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка на ЕС 

или трета страна. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1784441&_dad=portal&_schema=PORTAL
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3.2.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за 

престъпления по чл.172 и чл.352 – 353е от НК се попълва в Част III, буква „В“, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“ кандидатът посочва: 

 дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното 

основание за постановяването й; 

 срока на наложеното наказание. 

3.2.4. Отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП се декларира 

с отделно попълнена декларация към ЕЕДОП по образец – Приложение № 3 от 

настоящата обява. 

3.2.5. Отсъствието на обстоятелства по т.3.1.2.2 се декларира в Част III, 

буква „Г“ от ЕЕДОП, а за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се 

представя отделно попълнена декларация към ЕЕДОП по образец – Приложение 

№ 4 от настоящата обява. 

3.2.6. Отсъствието на обстоятелства по т.3.1.2.3 се декларира в Част III, 

буква „Г“ от ЕЕДОП. 

3.2.7. Декларирането на липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, 6 

и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват кандидата. Когато 

кандидатът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 и т.5 от ЗОП се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява. 

3.2.8. Кандидатите са длъжни да уведомяват възложителя за всички 

настъпили промени в обстоятелствата по-горе в 3-дневен срок от настъпването 

им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от кандидата 

данни. 

3.3. Не се допускат подизпълнители. 

3.4. Един кандидат представя една оферта, като не се допускат 

варианти. 

3.5. Изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности 

3.5.1. За доказване на годността си за упражняване на професионална 

дейност кандидатите в процедурата трябва да представят документ, доказващ че 

са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а 

за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени. 

3.5.2. За доказване на наличие на такъв документ кандидатът предоставя 

(декларира) в Част IV, буква „Г” на ЕЕДОП информация за обстоятелствата по 

т.3.5.1 съобразно националната база данни, в която се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
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държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни да предоставят 

информацията. 

3.5.3. Възложителят няма допълнителни икономически и финансови 

изисквания към кандидатите. 

4. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Крайният срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 16.07.2018 г. 

След този срок оферти няма да се приемат от възложителя. 

5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

5.1. Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 2 (два) месеца или 

по-голям, считано от датата, която е посочена за крайна дата за получаване на 

офертата. 

5.2. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от 

кандидат да удължи срока на валидност на офертата си. 

6. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Най-висока оценка, получена по формулата: 

                   Ц                 гс 
О = 0,75*  ̶ ̶ ̶  ̶ + 0,25*  ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶  , 

                  ц                  ГС 

където О е оценката на офертата; 

 Ц – прогнозната цена в лева на поръчката без ДДС (т.2.4 от настоящата 

документация); 

 ц – ценовото предложение в лева от офертата на кандидата; 

 ГС – минималният гаранционен срок в месеци, зададен от възложителя 

(т.2.7 от настоящата документация); 

 гс – предложения гаранционен срок в месеци в офертата на кандидата. 

Оценката се изчислява със закръгляване до 4-ти знак след десетичната 

запетая. 

Забележка. Допуска се цената да бъде формирана при условията на 

ползване на лицензионна схема за отстъпка при доставка за научна 

организация, съгласно действащите лицензионни политики на производителите 

на тези стоки или на кандидата в процедурата. 

7. ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

7.1. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от 

възложителя, в 11:00 часа на 18.07.2018 г. в зала 210 в сградата на Института 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цв. 

Лазаров” № 2, местност „Къро“. 
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7.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат 

да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. 

7.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения.  

7.4. След приключване на публичното заседание комисията продължава 

работата си в закрити заседания като разглежда документите за съответствие с 

изискванията към кандидатите и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

7.4.1. Комисията ще отстранява оферти с ценови предложения по-

високи от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката, посочена от 

възложителя в т.2.4. 

7.4.2. Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към 

кандидатите се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

кандидатите се предоставя възможност да представят нова информация, да 

допълнят или да пояснят писмено представената информация в срок до 5 (пет) 

работни дни. При непредставяне в този срок на изискуемите корекции и 

документи в деловодството на института, участникът ще бъде отстранен. 

7.4.3. Не се допуска корекция на ценовото предложение. 

8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Изискания към подготовката и съдържанието на офертата 

8.1.1. Общи изискания 

8.1.1.1. При подготовката на офертите кандидатите са длъжни да спазват 

изискванията на възложителя. 

8.1.1.2. Офертата и всички документи, подготвени от кандидатите и цялата 

кореспонденция между тях и възложителя трябва да бъдат на български език. 

8.1.1.3. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в 

превод на български език, за верността на който отговаря кандидатът, освен в 

случаите, когато по ЗОП се изисква преводът да е официален. 

8.1.1.4. Офертата задължително следва да съдържа предложение за 

изпълнение на целия предмет на поръчката, съответстващ напълно на ТС. 

8.1.2. Документите, свързани с кандидатстване, се представят на хартиен 

носител от кандидата или от упълномощен от него представител – лично в 

деловодството на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, 

на адрес:  София, п.к. 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2. 

8.1.3. Документите за кандидатстване, включително офертата, се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка, надписана с наименованието на 
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поръчката: Доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, 

градиране, маркиране и настилане на облекла”. Долу вдясно върху плика се 

изписва адреса за кореспонденция, телефон и електронен адрес на кандидата, 

и по възможност – факс. 

Пакетът трябва да съдържа: 

8.1.3.1. Подписан от кандидата списък на съдържащите се в пакета 

документи по вид (оригинал/заверено копие) и брой листа. 

8.1.3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП 

съгласно образеца в Приложение № 2 от настоящата обява, попълнен и подписан 

в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, чл.41, чл.43 и чл.45 от 

ППЗОП (в приложимите случаи). В него се вписват данните в съответствие с 

т.3.2 от настоящата обява. 

8.1.3.3. Декларациите по приложения № 3 и № 4. 

8.1.3.4. Когато се подават повече от един ЕЕДОП, се допуска информацията 

за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в 

ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор”, раздел „Общо указание за 

всички критерии за подбор” само в един от екземплярите. 

8.1.3.5. Документ за упълномощаване (нотариално заверен), когато лицето, 

което подава (подписва) офертата, не е законният представител на кандидата. 

8.1.3.6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с ТС и 

изискванията на възложителя. Техническото предложение се изготвя във вид на 

таблица в съответствие с Приложение № 5.  

8.1.3.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор съгласно образеца в Приложение № 6 от настоящата обява. 

8.1.3.8. Декларация за срока на валидност на офертата съгласно образеца в 

Приложение № 7 от настоящата обява. 

Забележка. В случай, че кандидатът прецени, че в подадената от него 

оферта има конфиденциална информация във връзка с наличието на търговска 

тайна, която не иска да бъде разкривана от възложителя, той следва да посочи 

това обстоятелство в отделна декларация в свободен текст (съгласно изискването 

на чл.102, ал.1 от ЗОП. 

8.1.3.9. Ценово предложение – съдържанието на ценовото предложение на 

кандидата се изготвя съгласно образеца в Приложение № 8 от настоящата обява. 

Забележка. 1) При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена 

ще се вземе предвид изписаната с думи. 

 2) Предложената цена трябва да включва всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

8.2. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за 

сметка на съответния кандидат. 

8.3. Лице за контакт: 

Инж. Андон Каравелов от отдел „Комуникационни и информационни 

системи и защита на информацията”, дирекция „Развитие на системите С4I”, 

тел.: 02/ 92 21 809; е-mail: proceduri_zop@di.mod.bg. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

„CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и 

настилане на облекла“ 

2. Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

3. Приложение № 3 – Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП 

4. Приложение № 4 – Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) 

5. Приложение № 5 – Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя 

6. Приложение № 6 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор 

7. Приложение № 7 – Декларация за срока на валидност на офертата 

8. Приложение № 8 – Предлагани ценови параметри – ценово 

предложение 

9. Приложение № 9 – Проект на договор 

 

Настоящата обява заедно с приложенията е публикувана на профила на 

купувача – http://www.mod.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/publicreqs.htm и може 

да се ползва в електронен вид. 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„CAD/САМ система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и 

настилане па облекла“ 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

2.1. Състав 

2.1.1. Персонален компютър с инсталиран CAD софтуер 

2.1.2. Монитор 

2.1.3. Цифровизатор 

2.1.3.1. Магнитно табло с магнитни дискове за закрепване на кройките; 

2.1.3.2. Фотоапарат със статив; 

2.1.3.3. Софтуер за цифровизиране; 

2.1.4. Широкоформатен плотер със захранващи и сигнални кабели; 

2.1.5. Техническо описание и инструкция за експлоатация. 

2.2. Описание и предназначение на продукта 

„CAD/САМ системата за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и 

настилане на облекла“ е предназначена за подпомагане на процесите, свързани с 

моделирането и конструирането на облекла. 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение. 

3.1.1. Изисквания към персоналния компютър: 

3.1.1.1. Операционна система – Microsoft Windows 10 (64-bit) и/или 

еквивалентно/и; 

3.1.1.2. Наличие на не по-малко от 6 бр. USB портове, от които не по-малко от 2 

бр. – с поддръжка на USB версия не по-ниска от 3.0; 

3.1.1.3. Тип и тактова честота на процесора – 64-bit с SSE2 или по-висока 

версия, AVX/AVX2 и тактова честота не по-ниска от 3,5 GHz; 

3.1.1.4. Брой на физическите ядра на процесора – не по-малко от 4; 

3.1.1.5. Технологичен процес – 14 nm или по-прецизен; 

3.1.1.6. Кеш памет – общо не по-малко от 6 MB; 

3.1.1.7. Оперативна памет – не по-малко от 16 GB; 

3.1.1.8. Тип на оперативната памет – DDR4; 

3.1.1.9. Бързодействие на оперативната памет – не по-малко от 2400 MHz; 

3.1.1.10. Брой на каналите към оперативната памет – не по-малко от 2; 

3.1.1.11. Видеокарта: 

3.1.1.11.1. Поддържана резолюция не по-ниска 2560х1440 пиксела; 
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3.1.1.11.2. Собствена памет – не по-малко от 2 GB; 

3.1.1.11.3. Тип па паметта GDDR5, работна честота не по-ниска от 6 GHz; 

3.1.1.11.4. Ширина на шината за данни – не по-малко от 128 bit; 

3.1.1.11.5. Да поддържа Pixel Shader 3.0 или по-висока версия; 

3.1.1.11.6. Да поддържа API DirectX или еквивалентно/и, с версия не по-ниска от 

12; 

3.1.1.11.7. Да осигурява видеоизходи HDMI, Display Port, DVI; 

3.1.1.11.8. Интерфейс на свързване – PCI Express 3.0x16; 

3.1.1.11.9. Да поддържа не по-малко от 16,7 милиона цвята. 

3.1.2. Изисквания към CAD софтуера: 

3.1.2.1. Да има възможност за създаване и корекция на кройки; 

3.1.2.2. Да има възможност за градиране на кройки; 

3.1.2.3. Да има възможност да управлява разпечатването на широкоформатен 

плотер/рязането на режещ плотер; 

3.1.2.4. Да има възможност да създава маркери, тяхното автоматично 

подреждане и оптимизация; 

3.1.2.5. Да има възможност за експорт на файлове за печат, настилане и кроене; 

3.1.2.6. Софтуерът да не изисква годишен абонамент. 

3.1.3. Изисквания към монитора: 

3.1.3.1. Диагонал – не по-малко от 29 инча; 

3.1.3.2. Яркост – не по-малко от 250 cd/m
2
; 

3.1.3.3. Статичен контраст – не по-малко от 1000:1; 

3.1.3.4. Разделителна способност – не по-ниска от 2560х1440 пиксела; 

3.1.3.5. Да поддържа не по-малко от 16,7 млн. цвята – без използване на FRC / 

1,07 млрд. цвята (допуска се постигането им с 8-bit матрица + FRC технология); 

3.1.3.6. Покритие на цветова гама sRGB – 100%; 

3.1.3.7. Съотношение – 16:9; 

3.1.3.8. Ъгъл на видимост в хоризонтално и вертикално направление – не по-

малък от 178°; 

3.1.3.9. Време за реакция – не-повече 6 ms (GtG) или 16 ms (Tr+Tf); 

3.1.3.10. Входящи портове – HDMI, Display Port, DVI. 

3.1.4. Изисквания към цифровизатора: 

3.1.4.1. Изисквания към магнитното платно: 

3.1.4.1.1. Размери на работната област на магнитното табло – 

1300±200х1600±300 mm; 

3.1.4.1.2. Система за закрепване на магнитното табло към стена (тухлена, 
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бетонна) – механична 

3.1.4.1.3. Брой на магнитните дискове за закрепване не по малко от 30; 

3.1.4.2. Изисквания към фотоапарата: 

3.1.4.2.1. Ефективни пиксели –  не по-малко от 16,0 милиона; 

3.1.4.2.2. Тегло – не повече от 550 грама с батерията и картата памет; 

3.1.4.2.3. Температурен диапазон на експлоатация – да включва интервала от 0°С 

до 40°С; 

3.1.4.2.4. Сензор за изображения – тип CMOS с размер – не по-малък от 22,3 mm 

х 14,9 mm; 

3.1.4.2.5. Увеличение на обектива – не по-малко от 12-кратно; 

3.1.4.2.6. Да притежава функция за намаляване на вибрациите или оптична 

стабилизация на изображението; 

3.1.4.2.7. Да притежава автоматично фокусиране; 

3.1.4.2.8. Обхват на фокусиране: 

3.1.4.2.8.1. В широкоъгълен режим – да включва диапазона от 500 mm до 

безкрайност; 

3.1.4.2.8.2. В режим на максимално приближаване: да включва диапазона от 2000 

mm до безкрайност; 

3.1.4.2.9. Да притежава вградена светкавица; 

3.1.4.2.10. Да осигурява интерфейс за връзка с компютър посредством USB 

кабел; 

3.1.4.2.11. Да има дисплей с диагонал не по-малко от 3 инча, широкоъгълен TFT 

LCD дисплей с противоотразяващо покритие, с възможност за регулиране на 

яркостта; 

3.1.4.2.12. Файлови формати – за неподвижни изображения – JPEG, за видео – 

MOV, AVI или MP4 с поддръжка на H.264/MPEG-4 AVC компресия и аудио; 

3.1.4.2.13. Режимите на измерване за автоматично фокусиране да включват - 

център, многоточково, следящ автофокус; 

3.1.4.2.14. Отвор за статив – 1/4 съгласно ISO 1222:2010 или еквивалентно; 

3.1.4.2.15. Да съдържа зарядно устройство; 

3.1.4.2.16. Да съдържа работна и резервна батерия в комплекта; 

3.1.4.2.17. Да съдържа захранващи и сигнални кабели в комплекта; 

3.1.4.2.18. Да съдържа калъф за съхранение в комплекта; 

3.1.4.2.19. Карта с външна памет: 

3.1.4.2.19.1. Тип на картата – SD/SDHC/SDXC или съвместима; 

3.1.4.2.19.2. Капацитет – не по малко от 32GB; 

3.1.4.2.20. Изисквания към статива: 
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3.1.4.2.20.1. Тип на статива – триточков; 

3.1.4.2.20.2. Да има възможност за регулиране на височината; 

3.1.4.2.20.3. Да има подвижна глава с възможност за присъединяване и фиксиране 

на фотоапарати с отвори 1/4 съгласно ISO 1222:2010 или еквивалентно; 

3.1.4.2.20.4. Минимална височина – не повече от 500 mm; 

3.1.4.2.20.5. Максимална височина: не по-малко от 1100 mm; 

3.1.4.2.20.6. Tовароносимост: не по-малко от 3 kg; 

3.1.4.2.20.7. Маса: не повече от 2 kg; 

3.1.4.2.20.8. Да притежава система за нивелиране. 

3.1.4.2.20.9. Да съдържа калъф за транспортиране и съхранение; 

3.1.4.3. Изисквания към софтуера за цифровизиране: 

3.1.4.3.1. Да поддържа входни изображения от цифровия фотоапарат (JPG); 

3.1.4.3.2. Да има функция за експорт на DXF файлове; 

3.1.4.3.3. Да има функции за оптимизация / опростяване на криви; 

3.1.4.3.4. Да има функции за филтриране на растерното изображение (премахване 

на дефекти, филтриране на шум); 

3.1.4.3.5. В случай, че съществува модул от CAD системата, посочена в т.3.1.2, 

който изпълнява посочената функционалност, следва да бъде предложен лиценз 

(ако се изисква отделно лицензиране) за съответния модул; 

3.1.4.3.6. Софтуерът да не изисква годишен абонамент. 

3.1.5. Изисквания към широкоформатния плотер 

3.1.5.1. Полезна ширина на чертане не по-малко от 1800 mm 

3.1.5.2. Брой на главите – не по-малко от 2 бр.; 

3.1.5.3. Скорост на чертане – не по-малко от 80 m
2
/ч; 

3.1.5.4. Условия на средата на експлоатация – да включва интервала от 10÷40 °С 

при относителна влажност не повече от 80%; 

3.1.5.5. Ширина – не по-малко от 700 mm; 

3.1.5.6. Дължина – не по-малко от 3000 mm; 

3.1.5.7. Маса – не повече от 150 kg; 

3.1.5.8. Диапазонът на захранващи напрежения да включва интервала от 220 до 

240 V с честота 50 Hz; 

3.1.5.9. Да притежава система за почистване на печатащите глави. 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита 

Не се предвиждат. 
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3.3. Изисквания но ергономичност, обитаемост и техническа естетика 

Не се предвиждат. 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и 

ремонт 

3.4.1. Системата да бъде в състояние да се подготви за работа за не повече от 

30 min; 

3.4.2. Техническото описание и инструкциите за експлоатация да са преведени 

на български език. 

3.4.3. Производителят/доставчикът да представи документ, указващ 

мероприятията по техническото обслужване и калибриране след периода на 

гаранционно обслужване. 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка 

Не се предвиждат. 

3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение 

Не се предвиждат. 

3.7. Други изисквания 

Не се предвиждат 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Не се предвиждат 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав. 

По изготвена от Изпълнителя програма за трима обучаеми, за четиридесет 

астрономически часа. 

5.2. Осигуряване на техническа (експлоатационна) документация 

(инструкции за експлоатация) на български и/или друг език. 

Техническо описание и инструкция за експлоатация на български език. 

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности 

Не се предвижда 

5.4. Метрологично осигуряване. 

Не се предвижда 

5.5. Осигуряване на техническа помощ. 

Изпълнителят да осигурява безплатна техническа помощ на ползвателите на 
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системата през целия период на гаранция. 

5.6. Изисквания към производствения процес. 

Не се предвиждат. 

5.7. Изисквания но отношение на опазването на околната среда. 

Не се предвиждат. 

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок. 

Изпълнителят да осигурява безплатна техническа поддръжка, както и 

оригинални консумативи срещу заплащане през целия период на гаранция. 

5.9. Други изисквания 

Изпълнителят да внедри и интегрира системата в посочено от Възложителя 

работно помещение. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Системата и подсистемите й да се доставят в оригинална заводска стандартна 

опаковка и с оригинална заводска маркировка. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 

Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца. 

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

8.1. Оценяването на съответствието на системата с изискванията на 

договора се извършва от комисия за изпитвания на функционалност с 

представители на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и 

Изпълнителя. 

8.2. Съпроводителната документация към системата да включва: 

8.2.1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството на системата/изделията от 

състава на системата, издаден/и от производителя й/им; 

8.2.2. Документ/и, удостоверяващ/и произхода на системата/изделията от 

състава на системата; 

8.2.3. Декларация за съответствие на системата с изискванията по договора, 

съгласно БДС EN ISO /1ЕС 17050 – 1:2010 или еквивалентно/и, издадена от 

Изпълнителя по договора; 

8.2.4. Документ, удостоверяващ гаранционния срок на системата (гаранционна 

карта), издадена от Изпълнителя по договора; 
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8.2.5. Документ/и, указващ/и мероприятията по техническото обслужване след 

периода на гаранционно обслужване. 

8.3. Съответствието на „CAD/САМ система за моделиране, конструиране, 

градиране, маркиране и настилане на облекла“ с изискванията на договора се 

удостоверява с протокол от изпитванията на функционалност. 
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Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 

изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и 

попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
. Позоваване на съответното обявление

2
, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която 

позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 

идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 

съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 

обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация 

на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 

противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя
3 Отговор: 

Име:  Институт по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров” 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката
4
: Доставка на „CAD/САМ система за 

моделиране, конструиране, градиране, 

маркиране и настилане па облекла” 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

[   ] 

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други 

заинтересовани страни 
2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за 

участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 

процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 

процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители 

на обществени поръчки. 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
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Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
8
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
9
, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 
 

                                                                                                                                                                     
5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 

6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети 

по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен 

баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
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Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
10

: 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 
Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 

 

 
г) [] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

                                                 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 
а): [……] 
 

 
б): [……] 
 

 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

                                                 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен 

и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А 

и Б от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са 

свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за 

контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които 

предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти

12
, доколкото тя 

има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 

изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към 

информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни 

подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 
[……][……][……][……]

19 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]

  
 

 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

                                                 
13

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни 

лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 

25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 

борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и 

корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 

икономическия оператор. 
15

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности 

(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 

борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща 

подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 

от същото рамково решение. 
17

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна 

на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 
[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 
Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

[] Да [] Не 

 

 
Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 

                                                 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 
23

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 24 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да 

обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

[] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
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от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
30

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

                                                 
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
28

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 

изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е 

възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
29

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление 

или в документацията за обществената поръчка. 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

[] Да [] Не 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 
Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

[…] [] Да [] Не 
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в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 

 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел или раздели А – Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или 

възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, 

посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в 

раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 
Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 
[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите 

за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги:  

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
32

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото 

приложение 
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Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията 

за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

[……] 

                                                 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 



Приложение № 2 

29 / 66 

 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията 

за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

                                                 
35

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
38

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди 

повече от пет години. 
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посочете: 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 
През референтния период

39
 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 
Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получате

ли 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
41

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

[……] 
 

 
[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

 

 
a) [……] 
 

 

 

                                                 
39

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди 

повече от три години. 
40

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 

частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят 

отделни ЕЕДОП. 
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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б) неговия ръководен състав: б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
43

 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 

 

 
 [] Да[] Не  
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 
 

                                                 
43

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, 

вж. част II, раздел В по-горе. 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 

възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 
Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган 

или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които 

трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени 



Приложение № 2 

33 / 66 

 

за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде 

съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални 

доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен 

диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 
[…] [] Да [] Не

45 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е 

представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи 

указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 

достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 

безплатно
47

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят вече 

притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия 

Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за 

възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 

Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган 

или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган 

или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното 

съгласие за достъп.  
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП 

Долуподписаният/ата:_____________________________________________ 
име, презиме, фамилия 

ЕГН_________________, адрес:__________________________________________ 

гражданство _______________, притежаващ/а лична карта № _________________ 

издадена на_________________ от МВР-гр._____________ 

адрес_________________________________________________________________ 
постоянен адрес 

в качеството ми на ____________________, в ______________________________ 
длъжност 

_____________________________________________________________________, 
наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

БУЛСТАТ/ЕИК ______________, със седалище_____________________________ 

___________________, адрес на управление: _______________________________, 

тел. /факс _____________________________,  

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

юридическото лице, което представлявам, няма установено с влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение относно нарушение по чл.61, 

ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и 

чл.301 – 305 от Кодекса на труда или по аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът е установен. 

 

_________________ 

място на деклариране 

_________________ 

дата на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР:  

подпис __________________ 
фамилия, печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ) 

 

Долуподписаният/ата:_____________________________________________ 
име, презиме, фамилия 

ЕГН_____________, гражданство _________________, притежаващ/а лична карта 

№ ______________, издадена на_________________ от МВР-гр._____________, 

адрес_________________________________________________________________ 
постоянен адрес 

в качеството ми на ____________________, в ______________________________ 
длъжност 

_____________________________________________________________________, 
наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

със седалище_________________________________________________________, 

адрес на управление:___________________________________________________, 

тел. /факс _____________________________, БУЛСТАТ/ЕИК ______________. 

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че: 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/ 

едноличен търговец, в размер на _________________________________________ 
 с цифри и думи 

има следния произход:__________________________________________________ 

2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо 

лице/едноличен търговец са следните лица: 

2.1. _____________________________________________________________ 

ЕГН/ЕИК___________ с  постоянен адрес _________________________________ 

Седалище и адрес на управление _________________________________________ 

Гражданство ________________ Документ за самоличност ___________________ 

2.2. _____________________________________________________________ 

ЕГН/ЕИК___________ с  постоянен адрес _________________________________ 

Седалище и адрес на управление _________________________________________ 

Гражданство ________________ Документ за самоличност ___________________ 
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и други. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс 

за деклариране на неверни обстоятелства. 

 

_________________ 

място на деклариране 

_________________ 

дата на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР:  

подпис __________________ 
фамилия, печат 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя 

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. 

Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“ 

От:_______________________________________________________________ със 
(наименование на кандидата) 

седалище и адрес на управление: ________________________________________, 

ЕИК _________________. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява 

с предмет: доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, 

градиране, маркиране и настилане на облекла“, с настоящото Ви представяме 

нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

Техническа спецификация с вх. № 2-232/17.01.2018 г., което ще бъде обвързващо 

за нас в срока на валидност на офертата ни. 

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще 

остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение. 

I. При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на 

възложителя. 

II. Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на 

предложенaтa от нас система отговарят и съответстват в пълна степен с 

условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация с вх. № 

2-232/17.01.2018 г.: 

1. Предлагаме да доставим „CAD/CAM система за моделиране, 

конструиране, градиране, маркиране и настилане на облекла”, описана по-долу, 

както следва: 
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№ по ТС 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС  

с вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

_________________________________ 
(наименование на участника) 

(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 

предлаганите от него продукти в 

съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от ТС) 

2.1. Състав 

2.1.1 
Персонален компютър с инсталиран 

CAD софтуер 

 

2.1.2 Монитор  

2.1.3 Цифровизатор  

2.1.3.1 
Магнитно табло с магнитни дискове за 

закрепване на кройките 
 

2.1.3.2 Фотоапарат със статив  

2.1.3.3 Софтуер за цифровизиране  

2.1.4 
Широкоформатен плотер със 

захранващи и сигнални кабели 
 

2.1.5 
Техническо описание и инструкция за 

експлоатация 
 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1.1 Изисквания към персоналния компютър 

3.1.1.1 

Операционна система – Microsoft 

Windows 10 (64-bit) и/или 

еквивалентно/и 

 

3.1.1.2 

Наличие на не по-малко от 6 бр. USB 

портове, от които не по-малко от 2 бр. 

– с поддръжка на USB версия не по-

ниска от 3.0 

 

3.1.1.3 

Тип и тактова честота на процесора – 

64-bit с SSE2 или по-висока версия, 

AVX/AVX2 и тактова честота не по-

ниска от 3.5 GHz 

 

3.1.1.4 
Брой на физическите ядра на 

процесора – не по-малко от 4 
 

3.1.1.5 
Технологичен процес – 14 nm или по-

прецизен 
 

3.1.1.6 
Кеш памет – общо не по-малко от 6 

MB 
 

3.1.1.7 
Оперативна памет – не по-малко от 16 

GB 
 

3.1.1.8 Тип на оперативната памет – DDR4  

3.1.1.9 
Бързодействие на оперативната памет 

– не по-малко от 2400 MHz 
 

3.1.1.10 
Брой на каналите към оперативната 

памет – не по-малко от 2 
 

3.1.1.11 Видеокарта  

3.1.1.11.1 
Поддържана резолюция не по-ниска 

2560х1440 пиксела 
 

3.1.1.11.2 
Собствена памет – не по-малко от 2 

GB 
 

Посочват се търговска марка, 

модел, продуктов номер на 

предлагания продукт 
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№ по ТС 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС  

с вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

_________________________________ 
(наименование на участника) 

(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 

предлаганите от него продукти в 

съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от ТС) 

3.1.1.11.3 
Тип па паметта GDDR5, работна 

честота не по-ниска от 6 GHz 
 

3.1.1.11.4 
Ширина на шината за данни – не по-

малко от 128 bit 
 

3.1.1.11.5 
Да поддържа Pixel Shader 3.0 или по-

висока версия 
 

3.1.1.11.6 

Да поддържа API DirectX или 

еквивалентно/и, с версия не по-ниска 

от 12 

 

3.1.1.11.7 
Да осигурява видеоизходи HDMI, 

Display Port, DVI 
 

3.1.1.11.8 
Интерфейс на свързване – PCI Express 

3.0x16 
 

3.1.1.11.9 
Да поддържа не по-малко от 16,7 

милиона цвята 
 

3.1.2 Изисквания към CAD софтуера 

3.1.2.1 
Да има възможност за създаване и 

корекция на кройки 
 

3.1.2.2 
Да има възможност за градиране на 

кройки 
 

3.1.2.3 

Да има възможност да управлява 

разпечатването на широкоформатен 

плотер/рязането на режещ плотер 

 

3.1.2.4 

Да има възможност да създава 

маркери, тяхното автоматично 

подреждане и оптимизация 

 

3.1.2.5 
Да има възможност за експорт на 

файлове за печат, настилане и кроене 
 

3.1.2.6 
Софтуерът да не изисква годишен 

абонамент 
 

3.1.3 Изисквания към монитора 

3.1.3.1 Диагонал – не по-малко от 29 инча  

3.1.3.2 Яркост – не по-малко от 250 cd/m
2
  

3.1.3.3 
Статичен контраст – не по-малко от 

1000:1 
 

3.1.3.4 
Разделителна способност – не по-

ниска от 2560х1440 пиксела 
 

3.1.3.5 

Да поддържа не по-малко от 16,7 млн. 

цвята – без използване на FRC / 1,07 

млрд. цвята (допуска се постигането 

им с 8-bit матрица + FRC технология) 

 

3.1.3.6 
Покритие на цветова гама sRGB – 

100% 
 

3.1.3.7 Съотношение – 16:9  
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№ по ТС 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС  

с вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

_________________________________ 
(наименование на участника) 

(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 

предлаганите от него продукти в 

съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от ТС) 

3.1.3.8 

Ъгъл на видимост в хоризонтално и 

вертикално направление – не по-малък 

от 178° 

 

3.1.3.9 
Време за реакция – не-повече 6 ms 

(GtG) или 16 ms (Tr+Tf) 
 

3.1.3.10 
Входящи портове – HDMI, Display 

Port, DVI 
 

3.1.4 Изисквания към цифровизатора 

3.1.4.1 Изисквания към магнитното платно 

3.1.4.1.1 

Размери на работната област на 

магнитното табло – 

1300±200х1600±300 mm 

 

3.1.4.1.2 

Система за закрепване на магнитното 

табло към стена (тухлена, бетонна) – 

механична 

 

3.1.4.1.3 
Брой на магнитните дискове за 

закрепване не по малко от 30 
 

3.1.4.2 Изисквания към фотоапарата 

3.1.4.2.1 
Ефективни пиксели –  не по-малко от 

16,0 милиона 
 

3.1.4.2.2 
Тегло – не повече от 550 грама с 

батерията и картата памет 
 

3.1.4.2.3 

Температурен диапазон на 

експлоатация – да включва интервала 

от 0°С до 40°С 

 

3.1.4.2.4 

Сензор за изображения – тип CMOS с 

размер – не по-малък от 22,3 mm х 

14,9 mm 

 

3.1.4.2.5 
Увеличение на обектива – не по-малко 

от 12-кратно 
 

3.1.4.2.6 

Да притежава функция за намаляване 

на вибрациите или оптична 

стабилизация на изображението 

 

3.1.4.2.7 
Да притежава автоматично 

фокусиране 
 

3.1.4.2.8 Обхват на фокусиране  

3.1.4.2.8.1 
В широкоъгълен режим – да включва 

диапазона от 500 mm до безкрайност 
 

3.1.4.2.8.2 

В режим на максимално 

приближаване: да включва диапазона 

от 2000 mm до безкрайност 

 

3.1.4.2.9 Да притежава вградена светкавица  

3.1.4.2.10 
Да осигурява интерфейс за връзка с 

компютър посредством USB кабел 
 

3.1.4.2.11 Да има дисплей с диагонал не по-  
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№ по ТС 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС  

с вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

_________________________________ 
(наименование на участника) 

(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 

предлаганите от него продукти в 

съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от ТС) 

малко от 3 инча, широкоъгълен TFT 

LCD дисплей с противоотразяващо 

покритие, с възможност за регулиране 

на яркостта 

3.1.4.2.12 

Файлови формати – за неподвижни 

изображения – JPEG, за видео – MOV, 

AVI или MP4 с поддръжка на 

H.264/MPEG-4 AVC компресия и 

аудио 

 

3.1.4.2.13 

Режимите на измерване за 

автоматично фокусиране да включват 

– център, многоточково, следящ 

автофокус 

 

3.1.4.2.14 
Отвор за статив – 1/4 съгласно ISO 

1222:2010 или еквивалентно 
 

3.1.4.2.15 Да съдържа зарядно устройство  

3.1.4.2.16 
Да съдържа работна и резервна 

батерия в комплекта 
 

3.1.4.2.17 
Да съдържа захранващи и сигнални 

кабели в комплекта 
 

3.1.4.2.18 
Да съдържа калъф за съхранение в 

комплекта 
 

3.1.4.2.19 Карта с външна памет  

3.1.4.2.19.1 
Тип на картата – SD/SDHC/SDXC или 

съвместима 
 

3.1.4.2.19.2 Капацитет – не по малко от 32GB  

3.1.4.2.20 Изисквания към статива 

3.1.4.2.20.1 Тип на статива – триточков  

3.1.4.2.20.2 
Да има възможност за регулиране на 

височината 
 

3.1.4.2.20.3 

Да има подвижна глава с възможност 

за присъединяване и фиксиране на 

фотоапарати с отвори 1/4 съгласно ISO 

1222:2010 или еквивалентно 

 

3.1.4.2.20.4 
Минимална височина – не повече от 

500 mm 
 

3.1.4.2.20.5 
Максимална височина: не по-малко от 

1100 mm 
 

3.1.4.2.20.6 Tовароносимост: не по-малко от 3 kg  

3.1.4.2.20.7 Маса: не повече от 2 kg  

3.1.4.2.20.8 Да притежава система за нивелиране  

3.1.4.2.20.9 
Да съдържа калъф за транспортиране и 

съхранение 
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№ по ТС 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС  

с вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

_________________________________ 
(наименование на участника) 

(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 

предлаганите от него продукти в 

съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от ТС) 

3.1.4.3 Изисквания към софтуера за цифровизиране 

3.1.4.3.1 
Да поддържа входни изображения от 

цифровия фотоапарат (JPG) 
 

3.1.4.3.2 
Да има функция за експорт на DXF 

файлове 
 

3.1.4.3.3 
Да има функции за оптимизация / 

опростяване на криви 
 

3.1.4.3.4 

Да има функции за филтриране на 

растерното изображение (премахване 

на дефекти, филтриране на шум) 

 

3.1.4.3.5 

В случай, че съществува модул от 

CAD системата, посочена в т.3.1.2, 

който изпълнява посочената 

функционалност, следва да бъде 

предложен лиценз (ако се изисква 

отделно лицензиране) за съответния 

модул 

 

3.1.4.3.6 
Софтуерът да не изисква годишен 

абонамент 
 

3.1.5 Изисквания към широкоформатния плотер 

3.1.5.1 
Полезна ширина на чертане не по-

малко от 1800 mm 
 

3.1.5.2 Брой на главите – не по-малко от 2 бр.  

3.1.5.3 
Скорост на чертане – не по-малко от 

80 m
2
/ч 

 

3.1.5.4 

Условия на средата на експлоатация – 

да включва интервала от 10÷40 °С при 

относителна влажност не повече от 

80% 

 

3.1.5.5 Ширина – не по-малко от 700 mm  

3.1.5.6 Дължина – не по-малко от 3000 mm  

3.1.5.7 Маса – не повече от 150 kg  

3.1.5.8 

Диапазонът на захранващи 

напрежения да включва интервала от 

220 до 240 V с честота 50 Hz 

 

3.1.5.9 
Да притежава система за почистване 

на печатащите глави 
 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническо обслужване и ремонт 

3.4.1 

Системата да бъде в състояние да се 

подготви за работа за не повече от 30 

min 

 

3.4.2 

Техническото описание и 

инструкциите за експлоатация да са 

преведени на български език 
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№ по ТС 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС  

с вх. № 2-232/17.01.2018 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

_________________________________ 
(наименование на участника) 

(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 

предлаганите от него продукти в 

съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от ТС) 

3.4.3 

Производителят/доставчикът да 

представи документ, указващ 

мероприятията по техническото 

обслужване и калибриране след 

периода на гаранционно обслужване 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1 

Обучение на инженерно-технически 

състав – за 3-ма обучаеми за 40 

астрономични часа 

 

5.5 

Осигуряване на безплатна техническа 

помощ на ползвателите на системата 

през целия период на гаранция 

 

5.8 

През целия период на гаранция 

осигуряване на безплатна техническа 

поддръжка и срещу заплащане – на 

оригинални консумативи  

 

5.9 

Изпълнителят да внедри и интегрира 

системата в посочено от Възложителя 

работно помещение 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И 

КОНСЕРВАЦИЯТА 

 

Системата и подсистемите й да се 

доставят в оригинална заводска 

стандартна опаковка и с оригинална 

заводска маркировка 

 

 

2. Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 12 

месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател. 

3. Срокът за доставка е _____ (с думи) (не повече от четири месеца) от 

подписване на договора. 

4. Ще предоставим на възложителя при доставка на изделията от системата 

за оценка на тяхното съответствие следните документи: 

 документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производи-

теля; 

 документ/и, удостоверяващ/и произхода на системата/изделията от 

състава на системата; 

 декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 

или еквивалентно/и; 

 гаранционни карти, с упоменати номер, партида или друго, 

идентифициращо доставената стока; 
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 декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, 

неупотребявано, нерециклирано и не е спряно от производство. 

5. Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“. 

6. Приемаме да извършим обучение на инженерно-технически състав – за 

3-ма обучаеми за до 40 астрономични часа по наша програма, съгласувана с 

възложителя. 

7. Ще осигуряваме безплатна техническа помощ на ползвателите на 

системата през целия период на гаранция, както и безплатна техническа 

поддръжка (обслужване), ако такава е предвидена от производителя. 

8. Приемаме да осигуряваме оригинални консумативи през целия период 

на гаранция по заявка на възложителя срещу отделно заплащане. 

9. Приемаме да извършим интегриране и запускане на системата в 

посочено от възложителя работно помещение. 

10. Съгласни сме комисия на възложителя с наши представители да 

извърши функционални изпитвания на системата след инсталиране и обучение 

на специалисти на ползвателя на същата. За изпитванията ще разработим тестови 

примери съгласувано с представители на възложителя. 

 

_________________ 

място на деклариране 

_________________ 

дата на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР:  

подпис __________________ 
фамилия, печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

От _____________________________________ с ЕГН ________________, с 

постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр.______________, община 

__________________, ул._______________________с лична карта №_________ 

издадена на ___.____.20___ г. от ____________, управител (посочва се 

длъжността – член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)  

на ___________________________________________________________________, 

кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: доставка на 

„CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и 

настилане на облекла” 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор, който е 

неразделна част от обявата за кандидатстване в процедурата. 

2. Ако бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в 

законоустановения срок. 

 

_________________ 

място на деклариране 

_________________ 

дата на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР:  

подпис __________________ 
фамилия, печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за срок на валидност на офертата 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________, 

притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на ___.___.20___, от МВР-

гр._____________, с постоянен адрес _____________________________________, 

в качеството ми на ______________________ (длъжност) в ___________________ 

_____________________________________________, със седалище ____________  
  (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

_____________________________________________________________ и адрес 

на управление: ________________________________________________________, 

тел./факс _______________________, БУЛСТАТ / ЕИК ______________________, 

кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: доставка на 

„CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и 

настилане на облекла“, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Срокът на валидност на офертата ни е ___ (с думи) (не по-кратък от 2 

месеца) месеца, считано от датата, посочена като крайна дата за получаване на 

офертите. 

2. При поискване за удължаване на срока на валидност на офертата, ще го 

удължим с писмено съгласие до срока, поискан от възложителя. 

3. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата оферта ще остане 

обвързваща за нас до сключването на договор за изпълнение. 

_________________ 

място на деклариране 

_________________ 

дата на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР:  

подпис __________________ 
фамилия, печат 
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ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. 

Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“ 

От:_______________________________________________________________ със 
(наименование на участника) 

седалище и адрес на управление: ________________________________________, 

ЕИК _________________. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява 

с предмет: доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, 

градиране, маркиране и настилане на облекла“ с настоящото Ви представяме 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

Техническа спецификация с вх. № 2-232/17.01.2018 г. и нашето Предложение за 

изпълнение на поръчката, част от настоящата оферта, което ще бъде обвързващо 

за нас в срока на валидност на офертата ни. 

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото ценово предложение 

ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение. 

1. Предлагаме цена за изпълнение на поръчката, с включени всички 

възможни съпътстващи разходи, както следва: 

цена без ДДС – ________ (с думи) лева 
(с цифри) 

 ДДС – ________ (с думи) лева 
(с цифри) 

 обща цена с ДДС – ________ (с думи) лева. 
(с цифри) 

2. Декларираме, че предложените от нас единични цени, разписани в 

отделна таблица, приложена към настоящото ни Ценово предложение, са 

определени при пълно съответствие с условията и изискванията на 

документацията за участие по процедурата и включват всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

3. Цените не подлежат на промяна в срока на действие на договора. 

4. Цената е формирана при условията на ползване на лицензионна схема за 

отстъпка при доставка за научна организация (когато е приложимо). 

_________________ 
място на деклариране 

_________________ ДЕКЛАРАТОР: _________________________ 

дата на деклариране фамилия, подпис, печат 
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Д О Г О В О Р  (проект) 

№ _________ 

Днес, ___.___.2018 г., в град София, Република България, между страните: 

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” (ИО), 

ИН по ЗДДС: BG129010036, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Проф. Цв. Лазаров” № 2, факс: 02/ 92 21 808, тел. регистратура: 02/92 21 806, 

представляван от полк. д-р инж. Димитър Ангелов Кирков – директор и Цветанка 

Петрова Георгиева – главен счетоводител, наричан за краткост „Възложител”, от 

една страна 

и 

____________________________________, със седалище и адрес на 

управление: п.к._______, гр. ________, ул./бул._____________________________, 

представлявано от __________________________ – (изписва се длъжността 

управител/изпълнителен директор) с ЕГН __________, вписано в Търговски регистър 

при Агенцията по вписванията с ЕИК: ______________, наричано за краткост 

„Изпълнител” от друга страна, 

във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по обява с 

предмет: доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, 

градиране, маркиране и настилане на облекла“ и в изпълнение на Решение 

№_______/___.___.2018 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка, се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнагражде-

ние да достави „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, 

маркиране и настилане на облекла“ (системата) по Приложение 1. 

(2) Освен доставката по ал.1 предметът на договора включва и следните 

условия и дейности: 

1. Провеждане на обучение на специалисти на Възложителя – до 3 (три) 

лица за работа с доставената система в необходимия обем в съответствие с 

Техническото предложение и сертифициране на обучените лица от Изпълнителя 

за работа със системата. 
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2. Гаранционно обслужване на доставената система в рамките на 

гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния 

протокол по чл.4 от настоящия договор. 

(3) Наименованието на стоките за доставка са съгласно техническото 

предложение от офертата за участие в обществената поръчка. 

II. СРОКОВЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е до 4 (четири) месеца от датата на 

подписване на договорa. 

(2) Страните остават задължени за неизпълнената част от задълженията си 

по договора и след изтичане на срока му. 

(3) Времето за провеждане на функционалните изпитвания на системата по 

чл.10, ал.3 не се включва в срока за изпълнение на поръчката. 

(4) Срокът на настоящия договор е до изтичане на гаранционния срок на 

доставената система. 

Чл.3. Мястото за доставка на стоката по предмета на договора е адресът на 

управление на Възложителя, находящ се в: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2. 

Чл.4. Предаването на стоката се извършва на посочения в чл.3 адрес с приемо-

предавателен протокол, двустранно подписан от страните по този договор или от 

техни упълномощени представители, след издаване на протокол за успешни 

функционални изпитвания, посочен в чл.10, ал.3, т.5 (предхождащ приемо-

предавателния протокол). Приемо-предавателният протокол се изготвя в 2 (два) 

еднообразни екземпляра, като един остава за Изпълнителя, а другият се предава 

на Възложителя заедно с документите, описани в чл.6, ал.5 от настоящия 

договор. 

Чл.5. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката 

преминават върху Възложителя с подписването на приемо-предавателния 

протокол по чл.4 по-горе. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6. (1) За изпълнението на предмета на договора Възложителят се задължава 

да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на _________ лева (с думи) без 

ДДС и ________ лева (с думи) с ДДС. Цената е посочена в Приложение 2 към 

настоящия договор – съответстваща на ценовото предложение. 
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(2) Цената по ал.1 се заплаща при надлежно и своевременно 

осъществяване предмета на договора и след приемане на стоката по реда на чл.4 

от настоящия договор. 

(3) Цената на стоката е определена франко складове на Възложителя, 

посочени в чл.3 по-горе, като включват всички разходи: транспорт, митнически 

сборове, такси, застраховки, опаковка, документация и всички други разходи, 

съпътстващи доставката на стоката. 

(4) Общата цена по договора е крайна и не подлежи на промяна. 

(5) Възложителят се задължава да заплати доставената стока чрез банков 

превод по сметка на Изпълнителя: IBAN: ______________________________,  

BIC: _______________, в _____________________ Банка, извършен в срок до 30 

(тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на следните 

документи: 

1. надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от представител 

на Възложителя; 

2. приемо-предавателен протокол – 1 (един) екземпляр оригинал; 

3. протокол от проведено обучение на персонал на Възложителя за 

работа със системата. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.7. (1) При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя 

гаранция за изпълнение на стойност от _______ (с думи) лева, представляваща 

5% от стойността на договора по чл.6, ал.1 без ДДС, под формата на паричен 

депозит по сметка на Възложителя в „УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG72 

UNCR 7000 3320 7764 11, BIC: UNCRBGSF, титуляр: Институт по отбрана 

„Професор Цветан Лазаров” или под формата на безусловна и неотменяема 

банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 60 

(шестдесет) дни след крайната дата на изпълнение на договора по чл.2. 

(2) Банковата гаранция трябва да третира всички условия за неизпълнение, 

които са залегнали в договора, като задължително текстът се съгласува 

предварително с главния счетоводител на Възложителя. 

Чл.8. Гаранцията за изпълнение ще компенсира Възложителя за всякакви вреди 

и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на договора 

(задължения по договора) от страна на Изпълнителя, както и за произтичащите 

от тях неустойки. В случай, че претърпените вреди на Възложителя са в по-

голям размер от размера на гаранцията за изпълнение по предходната точка, 
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Възложителят има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред пред 

компетентния български съд. 

Чл.9. (1) Гаранцията за изпълнение ще бъде освободена от Възложителя и 

върната на Изпълнителя на два пъти: 

1. половината, на стойност от _______ (с думи) лева, в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след представяне на документите по чл.6, ал.5 от 

настоящия договор, ако изпълнението е надлежно, освен ако не е усвоена поради 

неустойка или неизпълнение; 

2. остатъка, на стойност от _______ (с думи) лева, в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни след изтичане на срока на договора (гаранцията), ако 

изпълнението е надлежно, освен ако не е усвоена поради неизпълнение. 

(2) За срока, през който гаранцията за изпълнение е престояла 

законосъобразно при Възложителя, последният не дължи лихва. 

V. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.10. (1) Контролът на качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“. 

Контрол на качеството” от Правилника за устройството и дейността на Институт 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (обн. ДВ, бр. 44 от 2011 г.). 

(2) Съответствието на доставената система се доказва с провеждане на 

функционални изпитвания на същата. Функционалните изпитвания на системата 

се извършват след писмено уведомяване на Възложителя за готовност за 

провеждането им. За целта трябва да са приключени следните дейности: 

1. извършена доставка; 

2. осъществено интегриране и запускане на системата от Изпълнителя; 

3. завършено е обучението на инженерно-технически състав на 

Възложителя при използване на запусната система; 

4. налични разработени от Изпълнителя и съгласувани от 

Възложителя тестове за проверка на функционалността на системата. 

(3) Функционалните изпитвания на системата се извършват от комисия на 

Възложителя съвместно с представители на Изпълнителя в следната 

последователност: 

1. удостоверяване съответствието на доставените изделия (хардуер) по 

документи и проверка на инсталирания софтуер за налични последни версии и 

съответни лицензи; 

2. проверка за налични техническо описание и инструкции за 

експлоатация (на български и/или английски език), както и документ, указващ 



Приложение № 9 

Образец 

51 / 66 

 

мероприятията по техническото обслужване и калибриране след периода на 

гаранционно обслужване; 

3. проверка по документи за обучен инженерно-технически състав на 

Възложителя за работа със системата; 

4. изпълнение на функционалните тестове при работа със системата на 

инженерно-технически състав на Възложителя; 

5. при успешно преминаване на проверките по предходните точки, 

комисията изготвя протокол от функционалните изпитвания в два екземпляра, по 

един за: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Изпълнителя. 

(4) За удостоверяване на съответствието на доставяната стока по ал.3, т.1 

Изпълнителят представя на Възложителя следните документи: 

1. документ/и, удостоверяващ/и качеството на стоката, издаден/и от 

производителя; 

2. документ/и, удостоверяващ/и произхода на системата/изделията от 

състава на системата; 

3. декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, 

издадена от Изпълнителя; 

4. гаранционни карти за хардуера, с упоменати номера (където е 

възможно), идентифициращи доставената стока, издадена от Изпълнителя, 

съответно лицензи за софтуера, където е приложимо; 

5. декларация от Изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, 

неупотребявано, нерециклирано и не е спряно от производство, както и 

документ, удостоверяващ произхода на системата/изделията от състава на 

системата. 

(5) Заедно с документите, посочени в ал.4, които са на чужд език, 

Изпълнителят представя и техен превод на български език. 

(6) При установяване на несъответствие на системата с изискванията на 

договора, комисията по ал.3 изготвя „Констативен протокол“ (в свободна 

форма), в който се посочват констатираните несъответствия. Протоколът се 

изготвя в два екземпляра, по един за: Институт по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров” и Изпълнителя. 

(7) В случая по ал.6 при несъответстваща стока Изпълнителят трябва да 

замени същата с нова и отговаряща на изискванията в срок не по-голям от 30 

календарни дни след подписване на Констативния протокол. 

Чл.11. (1) Гаранционният срок на стоката по договора е ____ (с думи) месеца в 

съответствие с техническото предложение от офертата на Изпълнителя. 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на 

приемо-предавателния протокол между представители на Изпълнителя и 
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Възложителя. Същият се подписва при наличие на протокол от функционални 

изпитвания по чл.10, ал.3, т.5. 

(3) Изпълнителят на договора издава гаранционна карта за стоката, като 

предава оригинала на Възложителя. 

(4) Изпълнителят гарантира възможността за нормална експлоатация на 

стоката от датата на доставката, при спазване на условията, описани в 

гаранционната карта. 

Чл.12. (1) Всички дефекти, които не са причинени от неправилни действия на 

служителите на крайния получател, се отстраняват от и за сметка на 

Изпълнителя на доставката. 

(2) Изпълнителят носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, 

че дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване 

инструкциите за експлоатация. 

(3) При невъзможност за извършване на ремонт в гаранционния срок при 

Възложителя, транспортът на стоката до мястото за ремонт и обратно е за 

сметка на Изпълнителя. 

(4) В случай, че се установят недостатъци, за които Изпълнителят е бил 

уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или 

замени некачествената стока с нова със същите характеристики, ако 

недостатъкът прави стоката негодна за използване по предназначение. Всички 

разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя. 

Чл.13. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 

(2) Не подлежат на рекламация стоки, показали дефекти в резултат от 

неспазване на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в 

документацията за тяхното използване. 

(3) В случай на рекламация, Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя за предявяване на рекламация. 

(4) Изпълнителят е длъжен при предявена рекламация да определи и 

изпрати до 5 (пет) работни дни свои представители за извършване на анализ на 

причините, довели до несъответствието и за изготвяне и подписване на Акт за 

рекламация (Приложение 3 към настоящия договор). 

(5) Резултатите от анализа се отразяват в Акта за рекламация. Актът се 

подписва от представители на потребителя, експлоатиращ изделието и 

представител на Изпълнителя. 



Приложение № 9 

Образец 

53 / 66 

 

(6) В случай, че Изпълнителят не изпрати представител, Актът за 

рекламация се подписва без негово участие като Изпълнителят не може да го 

оспорва впоследствие. 

(7) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за 

рекламация. 

(8) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 

потребителя, експлоатиращ стоката и представител на Изпълнителя на Акт за 

възстановяване (Приложение 4 към настоящия договор). 

(9) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните стоки, са за 

сметка на Изпълнителя. 

(10) Задължението за своевременното организиране на дейностите по 

решаване на рекламациите e на потребителя на стоката (Възложителя). 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.14. Изпълнителят има право да получи уговорената в този договор сума при 

посочените в него условия. 

Чл.15. Изпълнителят се задължава преди датата на подписването на договора 

да представи гаранция за изпълнение в съответствие с чл.7. 

Чл.16. (1) Изпълнителят е длъжен да достави стоката, комплектувана с 

документите, описани в чл.10, ал.4. 

(2) Изпълнителят се задължава да достави стоката нова, неупотребявана, 

неремонтирана и неспряна от производство. 

(3) Изпълнителят се задължава да достави стоката на свой риск в 

оригинална опаковка с ненарушена цялост. 

(4) Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-

малко 5 (пет) работни дни преди доставянето на стоката. Неизпълнението на това 

задължение освобождава Възложителя от забава за приемането на стоката. 

(5) Изпълнителят отговаря пред Възложителя, ако трети лица предявят 

правото си на собственост или други права по отношение на стоката, които могат 

да бъдат противопоставени на Възложителя. 

(6) Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя платената цена 

заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато 

се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, 

като в тези случаи Възложителят има право да развали договора по чл.35, т.1. 
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(7) Изпълнителят е длъжен да замени дефектната или неотговаряща на 

изискванията стока в съответствие чл.12, ал.4 на договора. 

(8) Закупуването на договорената стока от производител или от негов 

дистрибутор, а също доставката на други стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, не се счита за наемане на 

подизпълнител, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 

настоящия договор за обществена поръчка. 

Чл.17. (1) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото 

съдействие за изпълнение на доставката по договора. 

(2) Изпълнителят има право да иска приемане на доставката. 

Чл.18. При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение 

на случаите по раздел VII на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 0,2% за всеки пълен ден забава, но не повече от 5% общо 

върху стойността на неизпълненото задължение без ДДС. 

Чл.19. За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на 

гаранционния срок (с изключение на случаите по раздел VII), Изпълнителят 

дължи на Възложителя неустойка, равна на 3% от стойността на реално 

доставената, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е 

възникнало неизпълненото гаранционно задължение. 

Чл.20. (1) Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционна поддръжка на 

оборудването изцяло за своя сметка, включително безплатна техническа помощ 

на ползвателите на системата и техническа поддръжка (обслужване), ако такава е 

предвидена от производителя. 

(2) По време на гаранционния период Изпълнителят е длъжен да 

извършва поддръжката на системата в съответствие с препоръките на 

производителите и с оригинални резервни части и консумативи. 

(3) Изпълнителят се задължава да снабдява Възложителя след писмена 

заявка на последния с оригинални консумативи, препоръчани от 

производителите срещу отделно заплащане. 

Чл.21. Изпълнителят е длъжен да извърши след доставяне и интегриране на 

системата обучение на инженерно-технически състав от 3-ма обучаеми за до 40 

астрономични часа по програма, съгласувана с Възложителя. 

Чл.22. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора 

да извършва проверка относно качеството, количеството и стадия на изпълнение, 
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без това да пречи на самостоятелността и оперативната дейност на 

Изпълнителя. 

Чл.23. (1) Възложителят има право да получи доставките в срок, обем и 

качество, съгласно определените условия в договора. 

(2) Възложителят има право, когато Изпълнителят се отклони от 

изискванията по изпълнение на доставката, да откаже приемането на стоката, 

както и да откаже да плати съответната цена, докато Изпълнителят не изпълни 

своите задължения, или да прекрати настоящия договор. 

(3) Възложителят има право на рекламация на доставената по договора 

стока за количествени и качествени несъответствия по условията на раздел V от 

настоящия договор. 

Чл.24. (1) Дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества 

и материали“ организира от страна на Възложителя изпълнението на договора и 

решаването на текущи проблеми, изискващи съдействието и решението на 

Възложителя. 

(2) Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на 

Изпълнителя за изпълнение на доставката и провеждане на функционалните 

изпитвания. Възложителят е длъжен в срок от 5 (пет) работни дни да съгласува 

предвиден за съгласуване документ на Изпълнителя или да го върне с писмено 

представяне на забележките. 

(3) Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното 

възнаграждение за изпълнената доставка при условията и в срока съгласно чл.2 

от настоящия договор, когато доставката е изпълнена в договорените количество, 

качество и срок. 

(4) Възложителят се задължава да експлоатира системата по време на 

гаранционния срок с оригинални консумативи, препоръчани от производителите. 

Възложителят има право да поиска доставката на тези консумативи срещу 

заплащане от Изпълнителя, както и да ги достави от друг търговец.  

Чл.25. Възложителят се задължава да освободи гаранцията по чл.7 в срок до 30 

работни дни след прекратяване на договора, освен ако цялата или част от нея не 

е усвоена по предвидените в настоящия договор обстоятелства. 

Чл.26. Възложителят има право да претендира неустойка в размер на 50% от 

размера на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в чл.7 при 

прекратяване на договора по чл.35, т.1. 

Чл.27. При забава на плащане, Възложителят дължи на Изпълнителя 

обезщетение в размер на законната лихва за забава, равна на основния лихвен 

процент (ОЛП), обявен от БНБ,  плюс 10%, начислени върху размера на 
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закъснялото плащане за периода на забавата, като размера на обезщетението не 

може да бъде повече от 5% от размера на забавеното плащане. 

Чл.28. (1) Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната 

до неизправната страна. Възложителят има право, ако в определения срок за 

плащане на дължимата неустойка Изпълнителят не изпълни задължението си, 

да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на 

договора. 

(2) В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху 

размера на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС. 

(3) В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват 

действителния размер на претърпените от Възложителя вреди, той може да 

търси от Изпълнителя по съдебен ред разликата до пълния размер на 

претърпените вреди и пропуснатите ползи. 

Чл.29. При нарушаване на задължение по раздел X по-долу, виновната страна 

дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в 

размер на 50% от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички 

вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на 

задълженията по раздел X от договора. 

Чл.30. (1) Страните се задължават всички известия, които ще се обменят между 

тях по изпълнението на договора, да са писмени и да се изпращат чрез поща, 

факс или лично доставяни до адреса на съответната страна. В случай на доставка 

на кореспонденция на ръка, получателят трябва да удостовери това с подпис. 

(2) В случай, че страна промени пощенска кутия, факс или пощенски 

адрес за получаване на кореспонденция, следва да уведоми другата страна 

писмено в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на промяната. 

Чл.31. Изпълнителят се задължава да определи свои представители, отговорни 

за изпълнението на договора, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на 

сключването му. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ 

Чл.32. В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон 

или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху 

изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за 

изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела 

непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за 

непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или 
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ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на 

изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на 

която и да е от страните. 

Чл.33. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края 

на тези събития, както следва: 

1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от 

Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на 

другата страна до 14 (четиринадесет) дни след започването му; 

2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издаването или 

изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински 

орган. 

Чл.34. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната 

и/или по пътя на доставяне на стоката и ако то доведе до закъснение в 

изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, 

всяка от страните има право да прекрати договора по чл.36. 

VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.35. Възложителят има право: 

1. да развали договора при условията на чл.16, ал.6 от договора; 

2. да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие отправено 

до Изпълнителя при забава на Изпълнителя с повече от 30 дни, без да са 

налице обстоятелствата по чл.33, като в този случай Възложителят има право на 

неустойката по чл.18; 

3. да прекрати договора без предизвестие, в случай, че по реда на 

раздел V към Изпълнителя са отправяни три или повече претенции (които не е 

задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената 

стока, дори същите да са били отстранени – в този случай Изпълнителят дължи 

неустойката по чл.18; 

4. да прекрати договора без предизвестие и в случай, че се установи, че 

по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 

Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз 

основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 

5. да прекрати договора когато са настъпили съществени промени във 

финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън 

правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да 

предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване 

на обстоятелствата. 
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Чл.36. В случаите на чл.34, всяка от страните има право да прекрати договора с 

10-дневно писмено предизвестие до другата страна. 

Чл.37. Настоящият договор може да се прекрати по взаимно писмено съгласие 

по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на 

прекратяването. 

Чл.38. Извън хипотезите по предходните членове, настоящият договор се 

прекратява или разваля и на общо основание при условията и по реда на чл.87 от 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Чл.39. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или 

изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно 

изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност. 

Чл.40. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 

празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за 

които не е постигнато съгласие по реда на предходния член, ще бъдат 

разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република 

България със седалище в гр. София. 

Чл.41. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за 

причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия 

договор, които нямат отношение към предмета на спора. 

Чл.42. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което 

прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или 

неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор 

или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и 

всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са 

уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички 

усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, 

недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и 

изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, 

недействителното или неизпълнимото условие. 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл.43. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на 

информацията, определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по 
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повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и 

да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните 

ще считат за конфиденциална информацията, съдържаща се в договора и 

информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка 

информация, която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена 

или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. 

Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от 

страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, 

схеми на складове, съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на 

другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й от 

съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията, 

свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със 

сключването или изпълнението на договора.  

Чл.44. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор 

поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в 

сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 10 (десет) 

години след прекратяване на договора. 

Чл.45. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е 

длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, 

който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При 

предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна 

незабавно да уведоми писмено другата страна. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.46. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от 

страните.  

Чл.47. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е 

приложимо действащото в Република България законодателство. 

Чл.48. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще 

се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма 

ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, 

доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на 

получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за 

доставяне от техническото средство на изпращане. 

Чл.49. (1) При преобразуване на Изпълнителя в съответствие със 

законодателството на държавата, в която е установен, настоящият договор остава 

в сила, ако са налице едновременно следните условия: 
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1. правоприемникът сключи договор за продължаване на настоящия 

договор за изпълнение; 

2. договорът за продължаване не променя настоящия договор за 

изпълнение; 

3. за правоприемника не са приложими условията на чл.57 от ЗОП. 

(2) Ако правоприемникът не отговаря на предходната ал.1, т.3, 

настоящият договор се прекратява по право, като Изпълнителят, съответно 

правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред. 

Чл.50. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение 1: Спецификация на доставката, предмет на настоящия 

договор (техническо предложение на Изпълнителя);  

Приложение 2: Цена на договора (ценово предложение на Изпълнителя) 

Приложение 3: Образец на Акт за рекламация. 

Приложение 4: Образец на Акт за възстановяване 

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език 

– по един за всяка от страните, които след като се запознаха със 

съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО  

ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН   

ЛАЗАРОВ”   

 

Д-Р ИНЖ. Д. КИРКОВ   

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

 

 ЦВ. ГЕОРГИЕВА 
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Приложение 1 

към договор №________/___.___.20___ г. 

 

Спецификация на доставката, предмет на настоящия договор 

 

 

 

(Приложение № 1 към договора е копие на таблицата от техническото 

предложение на Изпълнителя без колона 2 с параметрите, дадени от 

Възложителя) 
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Приложение 2 

към договор №________/___.___.20___ г. 

 

Цена на договора 

 

 

 

 

(Приложение № 2 към договора е копие на ценовото предложение на 

Изпълнителя – включително приложената към него таблица за цените на 

съставните части на системата) 
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Приложение 3 

към договор №________/___.___.20___ г. 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

............................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

................................ г. 

 

 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

№ ............../....................... г. 

за ....................................................................................................................... 

(наименование на несъответстващата стока) 

 

Днес, ............., комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на 

директора на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”....................................., в състав: 

Председател: .......................................................................................................................... 

и членове: 

..................................................................................... от ................................................; 

..................................................................................... от ................................................; 

..................................................................................... от ................................................; 

се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на 

.................................... (наименование на несъответстващата стока). 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

1. ................................................................................................... заводски № .......................... 

(наименование на несъответстващата стока) 

серия ......................................, произведен/доставен от производител/изпълнител по Договор № 

........................................... между Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и 

.................................................................................................................................................................. 

с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от .......................................................................... 

............................................................................................................................................ 

(датата от която тече гаранционния срок) 
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Приложение 3 

към договор №________/___.___.20___ г. 
 

От началото на експлоатацията, ................................................................ (наименование на 

несъответстващата стока) е отработила .......................часа. 

2. Експлоатация на несъответстващата стока: ................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатационната 

документация). 

3. Описание на дефекта на несъответстващата стока ............................................................ 

................................................................................................................................................................... 

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, 

предполагаеми причини и последствия от дефекта) 

4. Списък на дефектиралите продукти/части 

.................................................................................................................................................................. 

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от потребителя до получаване указания от 

изпълнителя по договора) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на изложеното комисията Реши: 

1. Несъответстващата стока не е годна за по-нататъшна експлоатация и подлежи на 

................................................................................................................................................................... 

(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – при 

потребителя или при изпълнителя по договора) 

2. Дефектът е вследствие на 

...................................................................................................................................................... 

 (производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

3. За възстановяване на несъответстващата стока са необходими следните 

.............................................................................................................................................. 

(части и материали) 

4. Замяната/ремонтът на несъответстващата стока да се извърши за сметка на 

............................................................................................................................................................. 

(изпълнител по договора, потребителя/възложителя) 
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5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договора в срок 

от ....................... до ........................... да извърши: .................................................. (пълна замяна 

на несъответстващата стока; да предостави отделни части и материали – посочват се 

какви; да се извърши ремонт при изпълнителя по договора и др.) 

Допълнителни данни: 

а) Несъответстващата стока е в експлоатация от ................./.............. /................. г. (дата) 

и документ № ............. (от който несъответстващата стока е в експлоатация). 

б) Несъответстващата стока е доставена по Договор № ......................../..................., 

между Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и .................................. (изпълнителя). 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията 

................................................................................................................................................................... 

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.) 

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора: 

________ / __________ / 

подпис       фамилия 

Комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Председател: 

________ / __________ / 

подпис       фамилия 

Членове: 

________ / __________ / 

подпис       фамилия 

Забележка: Актът се изготвя в 2 екз. 
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Приложение 4 

към договор №________/___.___.20___ г. 
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

............................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

................................ г. 

 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
 

1. На основание рекламационен акт № ............/................ г. 

2. ............................................................................................................................... 

(наименование на несъответстващата стока) 

3. ............................................................................................................................... 

(наименование и номер на несъответстващата стока) 

4. Дата на откриване на неизправността .............................................................. 

5. Отработени часове: 

от началото на експлоатацията - ……………………................................................... 

от предишен дефект - ..................................................................................................... 

6. Описание на неизправността ………………………………………………………. 

7. Извършени са следните ремонтни дейности ............................................................ 

8. Несъответстващата стока е възстановена със средствата на 

- изпълнител по договора ......................................................... гр. .............................., 

- потребител/възложител ..............................................................................................., 

(ненужното се зачертава) 

и е маркиран с ......../пломбиран с печат № ................................................................... 

9. Възстановената стока е приета от 

............................................................................................................................................ 

(звание и фамилия на представителя на потребителя) 

Възстановената стока се счита годна за 

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

10. Списък на части и материали, изразходвани при възстановяването на несъответстващата 

стока: .................................................................................. 

Разходите по възстановяване на несъответстващата стока са 

за сметка на………........................................................................................................... 

 

Представител на                                                                 Представител на 

изпълнителя по договора                                                  потребителя/възложителя: 

________ / __________ /                                                             ___________ / __________ / 

  подпис        фамилия                                                                     подпис             фамилия 

         печат                                                                                                  печат 

 

Забележка: Актът се изготвя в 2 екз.  

 

 


