


ПРОЕКТ 
„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или

  
І. РЕШЕНИЕ 4/ 24.03.2014 ГОД. НА 
НЕФТ И ГАЗ” АД ЗА ОТКРИВАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 
 
ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
 
ІІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА 
 
ІV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА 
ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ.  
 
V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 
VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 
МЕТОДИКА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
 
VII. ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ
 
VІІІ. ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В
 

О-1 Оферта  
O-2 Списък на документите, съдържащи се в офертата
О-3 Декларация за отсъствие
от ЗОП 

О-4 Декларация за отсъствие
ал.5, т. 2 от ЗОП 

О-5 Списък на основните договори
О-6 Декларация-информация 
О-7 Декларация за приемане
О-8 Декларация за съгласие
О-9 Техническо предложение
О-10 Предлагана цена 
О-11 Банкова гаранция за изпълнение
О-12 Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл.
от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

О-13 Декларация за обстоятелствата по 
параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 

юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности, съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109

параграф 2, буква „а” от Регламент 

парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 

ИИИИннннввввеееессссттттиииирррраааа    ввввъъъъвввв    вввваааашшшшееееттттоооо    ббббъъъъддддеееещщщщееее!!!!    

СЪДЪРЖАНИЕ 

ГОД. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА 
НЕФТ И ГАЗ” АД ЗА ОТКРИВАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА 
 

ИФИКАЦИИ.  

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И 
МЕТОДИКА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

И 

ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

документите, съдържащи се в офертата 

отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5, т. 1 

отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и 

договори за доставка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

информация за производителите на изделията 

приемане на условията в проекта на Договор

съгласие за участие като Подизпълнител 

предложение за изпълнение на поръчката 

изпълнение на поръчката 

липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл.

от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, 

параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 

юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности, съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109

Регламент (EC, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)

„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” 

програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

    
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  

съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

 Агенция по заетостта.
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Договор 

липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл. 4 

от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, 

параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 

юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности, съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, 

№ 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

) №1605/2002 г. 
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І. РЕШЕНИЕ 4/ 24.03.2014 ГОД. НА 
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ІІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА 
 
ІV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА 
ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ.  
 
V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 
VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 
МЕТОДИКА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
 
VII. ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ
 
VІІІ. ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В
 

О-1 Оферта  
O-2 Списък на документите, съдържащи се в офертата
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юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 
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параграф 2, буква „а” от Регламент 

парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент 
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НЕФТ И ГАЗ” АД ЗА ОТКРИВАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА 
 

ИФИКАЦИИ.  

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И 
МЕТОДИКА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
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ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

документите, съдържащи се в офертата 

отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5, т. 1 
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информация за производителите на изделията 

приемане на условията в проекта на Договор

съгласие за участие като Подизпълнител 

предложение за изпълнение на поръчката 

изпълнение на поръчката 

липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл.

от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, 

параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 

юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности, съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109

Регламент (EC, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
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съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

    
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  

съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

 Агенция по заетостта.
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ал. 1, т. 2 и т. 3 и 

1, т. 1 от ЗОП 

 

Договор 

липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл. 4 

от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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Европейските общности, съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, 

№ 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

) №1605/2002 г. 

















Партида: 01123 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6  

от ЗОП

Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01123

Поделение: ________

Изходящ номер: 53-00-301 от дата 24/03/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Проучване и добив на нефт и газ АД

Адрес
ул. Стефан Караджа № 2

Град Пощенски код Държава
гр. София 1080 Република 

България

За контакти Телефон
гр. София, бул. Ситняково № 23 02 9461600

Лице за контакти
г-жа Сашка Грънчарова

Електронна поща Факс
s.grancharova@pdng-bg.com 02 9461600

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://www.ogep-bg.com/bg/home.html

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.ogep-bg.com/bg/procedura.html

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

динамична система за доставки) може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
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Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на природен  

газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища  

или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ 

УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ 

СРЕДСТВА, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на 

условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка 

с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по три 

обособени позиции.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която  

съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No

(Относно категориите услуги  

1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

гр. Долни Дъбник, ул. 

Димчо Дебелянов № 12

код NUTS: код NUTS: BG314 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един  изпълнител
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Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е  

приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ 

УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ 

СРЕДСТВА по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията 

на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор 

№ ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” при следните обособени 

позиции: 

обособена позиция № 1: „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ”; 

обособена позиция № 2: „ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ”;

обособена позиция № 3: „ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ 

СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА”.

„Проучване и добив на нефт и газ” АД предприема широкообхватна 

стратегия за повишаване на стандарта на живот на работещите в 

дружеството чрез подобряване качеството на работната среда и 

постепенно привеждане на условията на труд в дружеството в 

съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. Като 

част от практическото осъществяване на тази стратегия, дружеството 

създаде съответната организация за участие в процедура за 

представяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 

„Безопасен труд” и подписа с Агенцията по заетостта Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25.06.2013 г., 

с основните дейности:

1./ Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен 

газ до газови уреди за отопление в работни помещения, за 

осигуряване на безопасна и здравословна работна среда.

2./ Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни 

и експлоатационни сондажни обекти.

3./ Доставка на газанализаторна система за защита и определяне на 

съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35111000

Доп. предмети 35113300

35111200

35111100
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38432100

38431100

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции  

използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените  

позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Предмет на поръчката по обособените позиции е доставка на:

По Обособена позиция 1: ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ:

1.1. Газсигнализатор с детектор /датчик/ за регистриране на наличие 

на горими газове- 3 бр.;

1.2. Електромагнитен отсекателен вентил- 3 бр.;

1.3. Контролер с фотоклетка за защита от изгаснал пламък- 3 бр.

По Обособена позиция 2: ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ:

2.1. Водовземателна стойка - 4 бр;

2.2. Пожарен шланг ø75 мм - 40 бр;

2.3. Пожарен струйник ø75 мм- 8 бр;

2.4. Пожарен шланг ø52 мм- 40 бр;

2.5. Пожарен струйник ø52 мм-8 бр;

По Обособена позиция 3: ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ 

СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА:

3.1. Гумени ботуши с метално бомбе и пластина, устойчиви на вода, 

пламък, лъчиста топлина и масла – 3 чифта;

3.2. Защитен костюм – 3 комплекта;

3.3. Противопожарен шлем с предпазна маска – 3 броя;

3.4. Противогаз – 3 броя; 

3.5. Ръкавици за защита от термични рискове – 3 чифта  бр.;

3.6. Дихателни апарати – 3 броя;

3.7. Газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието 

на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан – 2 комплекта, 

всеки от които се състои от:

• Персонален преносим газ детектор за измерване  до четири газа

• Пробовземна ръчна помпа за индикаторни тръбички.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 28059.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:
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Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и ________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  20  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
 Гаранция за изпълнение - участникът определен за изпълнител, 

следва при подписване на договора за поръчка да представи документ 

за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в 

размер на 3 % от стойността на поръчката. Условията и изискванията 

по отношение на гаранцията за изпълнение на договора са определени 

в проектите на договори по Обособените позиции от документацията за 

участие в процедурата.

Гаранцията/ите за изпълнение се представя/т за всеки договор при 

сключване на договора за изпълнение, като в случай, че за няколко 

обособени позиции е определен един изпълнител и се сключи един 

договор се представя една гаранция за изпълнение на целия договор. 

Определеният изпълнител избира сам формата на  гаранцията за 

изпълнение.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 

форми:

-неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на 

Възложителя  или

-паричен депозит по следната банкова сметка на "Проучване и добив 

на нефт и газ" АД в "Централна кооперативна банка" АД, клон Плевен, 

BIC: CECBBGSF; в лева - IBAN: BG65CECB979010Е1639801.

 Когато  избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо 

лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 

гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията 

за изпълнение са съгласно проектите на договори от документацията 

за участие.

Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 

Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните  

разпоредби, които ги уреждат:

Финансирането е по проект "Подобряване на условията на труд в 

Проучване и добив на нефт и газ АД", във връзка с Договор ЕSF-2303-

01-01008/25.06.2013 г., сключен с Агенцията по заетостта и 

дружеството Бенефициент, по Схема за безвъзмездна финансова помощ 
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BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", като общатата стойност на 

проекта е 236 194, 81 лева, като съфинансирането е в общ  размер на 

188 955,85 лева, останалата част е от собствени средства на  

Проучване и добив на нефт и газ АД. Плащането се извършва в лева по 

банков път по банкова сметка на изпълнителя, съгласно условията и 

сроковете, посочени в договорите за изпълнение на обособените 

позиции.

Предвижда се авансово плащане от 20 % и окончателно плащане от 80 % 

при условията и сроковете, посочени в проектите на договори.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Няма такова изискване.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
До участие в процедурата се допускат участници, които имат 

съответните технически възможности и квалификация за изпълнение на 

предмета на поръчката, както следва:

    1.Да притежават опит в доставката на аналогични стоки с 

предмета на поръчката по съответната обособена позиция и да са 

изпълнили през последните 3 (три) години преди изтичане срока за 

подаване на офертите, минимум 5 (пет) договора за „аналогични 

доставки” по съответната обособена позиция от предмета на 

поръчката, всeки от тях придружен от препоръка (референция) за 

добро изпълнение, издадени от съответните възложители. „Аналогични 

доставки” са доставки на газсигнализатор, електромагнитен 

отсекателен вентил за газови уреди за отопление и контролер за 

защита от изгаснал пламък (за Обособена позиция №1), противопожарно 

оборудване (за Обособена позиция №2), специално пожарникарско 

облекло и противопожарни предпазни средства (за Обособена позиция 

№3), с подобна номенклатура на обявените в настоящата процедура, в 

зависимост за коя обособена позиция участникът подава оферта. 

С един договор може да се доказва опит по повече от една обособена 

позиция, стига договорът да е с предмет „аналогични доставки” по 

съответните позиции. 

2.Участниците в процедурата, следва да удостоверят, че 

производителите на стоките са въвели и прилагат система за 

управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват 

производство на стоките, предмет на поръчката за съответната 

обособена позиция, с обхват както следва:

- за Обособена позиция № 1 - производство и/или монтаж на 

газсигнализатори,  електромагнитни отсекателни вентили и контролер 

за защита от изгаснал пламък на газови уреди за отопление;

- за Обособена позиция № 2- производство на противопожарно 

оборудване;

– за Обособена позиция № 3 - производство на пожарникарско облекло 

и противопожарни предпазни средства.

3.Участниците в процедурата, в случаите когато не са производители, 

да са оправомощени от производителя на изделията за доставка на 

изделията и приемане на рекламации на територията на Република 
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България или да имат възможност и да гарантират, че ще предоставят 

гаранция за доставяните изделия, предмет на поръчката, съгласно 

условията и сроковете в техническите спецификации.

Изискващите се документи са посочени в раздел III.2.3 "Технически 

възможности" от настоящото обявление.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им  

в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Офертата съдържа:

1.1. ПЛИК № 1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят следните 

документи:

 а. Офертата - Образец О-1 (оригинал);

 б. Списък на документите, съдържащи се в офертата Образец О-2 

(оригинал); 

в. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен 

код, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато Участникът е юридическо лице 

или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато 

участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица 

представят съответен еквивалентен документ за регистрация или 

идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или 

административен орган в държавата, в която са установени, или 

документ за самоличност на физическото лице; 

г. При участник обединение - оригинал или нотариално заверено копие 

на документ (договор/споразумение) за създаване на обединение (в 

случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице), 

подписан от лицата в Обединението, в който задължително се посочва 

представляващият. Документът за създаване на обединение, следва да 

удостоверява, че обединението отговаря и на  задължителни 

изисквания, посочени в документацията за участие.

В случай, че Участникът е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни Обединения, документите по буква „в” по-горе се 

представят и в официален превод на български език. Договорът по 

б."г" се представя в превод на български език.

д. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или  

нотариално заверено копие) – представя се, когато офертата (както и 

други документи от нея) не са подписани от представляващия/те 

Участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично 

упълномощен негов представител.Декларациите по чл. 47, ал. 1 и ал. 

5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от Пълномощник.

е. Декларация за отсътвие на обстоятелствата по чл. 47, ал.  1, т. 

1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП -Образец О-3 (оригинал); 

ж. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец О-4 (оригинал); 

з. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 

51 от ЗОП съгласно посочените документи в  раздел III.2.3) от 

Обявлението;

и.Декларация за приемане на условията в Проекта на договор за всяка 

от обособените позиции - Образец О-7 (оригинал); 

к.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  по образец  
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О-8 (оригинал), ведно с документите, посочени в документацията за 

подизпълнители.

л.Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност - 

Образец О-12 (оригинал);

м.Декларация за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 

96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към 

общия бюджет на Европейските общности, съответно чл. 106, параграф 

1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква „а” от Регламент (EC, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, както и за 

отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 г. -  Образец О-13  

(оригинал).

Плик № 2, в който  се поставя техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и срока за изпълнение на поръчката -

съгласно Образец-9 (оригинал).

В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника  - съгласно 

Образец О-10 (оригинал).

Съгласно чл. 57, ал. 3 от  ЗОП, когато участникът подава оферта за 

повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за 

всяка от позициите.

Участник, за когото е налице, някое от обстоятелствата по чл. 47, 

ал.1 и ал. 5 от ЗОП или не е предствил някои от документите или не 

отговаря на изискванията, посочени в настоящия  раздел III.2.1  или 

раздел III.2.3 или раздел III.1.4  от настоящото обявление за  

обществената поръчка се отстранява от участие. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Доказателства  по чл. 51 от ЗОП, които трябва да представят 

участниците за доказване на техничеките възможности и квалификация, 

съобразно посочените минимални изисквания:

1.Списък на основните договори за доставка на аналогични стоки с 

предмета на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени 

през последните 3 (три) години преди изтичане срока за подаване на 

офертите, включително стойностите на договорите, датите на 

договорите и получателите/възложителите (оригинал по образец от 

документацията - Образец О-5), придружен от препоръки (референции) 

за добро изпълнение. 

2.Декларация за производителите на предлаганите стоки, която да 

кореспондира с посочените производители в предложението за начина 

на изпълнение на поръчката (техническото предложениe) на участника 

- (оригинал по образец от документацията - Образец О-6), придружен 

с валиден/ни сертификат/и (заверено/и копие/я), издаден/и от 

акредитирани институции или агенции за управление на качеството, 

удостоверяващи, че производителите на стоките са въвели и прилагат 

система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или 

еквивалент, с обхват производство на стоките, предмет на поръчката 
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за съответната обособена позиция. Сертификати, които са на чужд 

език се прилагат и в превод, съгласно условията на настоящата 

документация.

3.Пълномощно, договор или друг документ, удостоверяващ правата на 

участника да предлага изделията на съответния производител и да 

приема рекламации за тези изделия на територията на Република 

България или документ и/или изрична декларация, че участникът в 

случай, че бъде определен за изпълнител, ще изпълнява гаранционните 

задължения на изпълнителя по договора/те при условията и сроковете, 

предвидени в договорите.

Представя се в случай, че участникът не е производител. 

Изискванията за технически възможности и квалификация към 

участниците са посочени в раздел III.1.4 от настоящото обявление.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на  

лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в  

раздел VІ.3) Допълнителна информация

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест  

не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне  

на оферти или за участие в договаряне
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Показатели Тежест

1 Предложена цена за съответната Обособена позиция 40

2 Срок на доставка за съответната Обособена позиция 20

3 Гаранционен срок за съответната Обособена позиция 40

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 15/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 22/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за  

участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 23/04/2014 дд/мм/гггг Час: 09:30

Място (когато е приложимо): гр. София, бул. Сигняково № 23, етаж 2, сграда на ПДНГ АД

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е  

приложимо)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
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участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите лица се подписват 

в изготвен от комисията присъствен списък.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:
Финансирането е по проект "Подобряване на условията на труд в 

"Проучване и добив на нефт и газ" АД, във връзка с Договор ЕSF-2303

-01-01008/25.06.2013 г., сключен с Агенцията по заетостта и 

дружеството Бенефициент, по Схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", като общатата стойност на 

проекта е 236 194, 81 лева, като съфинансирането е в общ  размер на 

188 955,85 лева, останалата част е от собствени средства на  

Проучване и добив на нефт и газ АД.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Настоящото обявление е изпратено до регистъра на Агенцията по 

обществени поръчки по електронен път  чрез упълномощен потребител, 

идентифициран чрез електронен подпис по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис. От датата на публикуване 

на обявлението Възложителят предоставя пълен достъп до 

документацията по електронен път на интернет адрес: http://www.ogep

-bg.com/bg/procedura.html, в секцията "Профил на купувача".

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел  

VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 24/03/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична  

система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: „Доставка на система за блокиране достъпа на  

природен газ до газови  уреди за отопление”

1) Кратко описание
Поръчката е с предмет „Доставка на система за блокиране достъпа на 

природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно 

оборудване и предпазни средства, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 

Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ 

АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

по три обособени позиции. Обособена позиция № 1 е „Доставка на 

система за блокиране достъпа на природен газ до газови  уреди за 

отопление”.

УНП: 5027f856-b340-49a1-8362-4a3ce99516bb 13



Партида: 01123 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35113000

Доп. предмети 35113300

38432100

3) Количество или обем
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на система за блокиране достъпа на 

природен газ до газови  уреди за отопление, включва, следните 

количества:

qГазсигнализатор с детектор /датчик/ за регистриране на наличие на 

горими газове- 3 бр.;

qЕлектромагнитен отсекателен вентил- 3 бр.;

qКонтролер с фотоклетка за защита от изгаснал пламък- 3 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 6900.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  20  (от сключване на договора)

или

начала дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие в 

процедурата, когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от 

позициите.

Участникът представя в офертата си документи, съгласно раздел 

III.2.1) "Изисквания към кандидатите или участниците, включително 

за вписването им в професионални или търговски регистри" от 

Обявлението за обществена поръчка.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: „ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО  

ОБОРУДВАНЕ”

1) Кратко описание
Обявената обществена поръчка е с предмет: "Доставка на система за 

блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, 

комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства , по 

проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в 

Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303

-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” по три позиции.    Обособена 

позиция № 2 е „ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ”.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35111000
УНП: 5027f856-b340-49a1-8362-4a3ce99516bb 14



Партида: 01123 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

3) Количество или обем
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ:

- Водовземателна стойка- 4 бр.

- Пожарен шланг ø75 мм - 40 бр.

- Пожарен струйник ø75 мм - 8 бр.

- Пожарен шланг ø52 мм - 40 бр.

- Пожарен струйник ø52 мм - 8 бр. 

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 8844.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  20  (от сключване на договора)

или

начала дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие в 

процедурата, когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от 

позициите.

Участникът представя в офертата си документи, съгласно раздел 

III.2.1) "Изисквания към кандидатите или участниците, включително 

за вписването им в професионални или търговски регистри" от 

Обявлението за обществена поръчка.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: „ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ  

СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И  

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА”  

1) Кратко описание
„Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови 

уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни 

средства , по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на 

условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка 

с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по три 

обособени позиции. Обособена позиция № 3 е „ДОСТАВКА НА 

ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА 

СЛУЖБА”.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35111000

Доп. предмети 35111200

38431100

УНП: 5027f856-b340-49a1-8362-4a3ce99516bb 15



Партида: 01123 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

3) Количество или обем
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА:

1.Гумени ботуши с метално бомбе и пластина, устойчиви на вода, 

пламък, лъчиста топлина и масла – 3 чифта бр.;

2.Защитен костюм – 3 комплекта;

3.Противопожарен шлем с предпазна маска – 3 броя;

4.Противогаз – 3 броя; 

5.Ръкавици за защита от термични рискове – 3 чифта бр.;

6.Дихателни апарати – 3 броя;

7.Газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието на 

въглеводороди, взривоопасни вещества и метан – 2 комплекта, всеки 

от който състоящ се от:

•Персонален преносим газ детектор за измерване  до четири газа

•Пробовземна ръчна помпа за индикаторни тръбички.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 12315.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  20  (от сключване на договора)

или

начала дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие в 

процедурата, когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от 

позициите.

Участникът представя в офертата си документи, съгласно раздел 

III.2.1) "Изисквания към кандидатите или участниците, включително 

за вписването им в професионални или търговски регистри" от 

Обявлението за обществена поръчка.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 5027f856-b340-49a1-8362-4a3ce99516bb 16



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  

„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

 
Инвестира във вашето бъдеще!      Стр. 1 / 24 

 
 
ІІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

III.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
„Проучване и добив на нефт и газ” АД предприе широкообхватна стратегия за 

повишаване на стандарта на живот на работещите в дружеството чрез подобряване 
качеството на работната среда и постепенно привеждане на условията на труд в 
съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. Като част от практическото 
осъществяване на тази стратегия, дружеството създаде съответната организация за 
участие в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-
2.3.03 „Безопасен труд” и подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна 
финансова помощ  № ESF 2303-01-01008 от 25.06.2013 г., от които основните дейности в 
проекта са: 

1. Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до газови 
уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна 
среда. 

2. Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни и 
експлоатационни сондажни обекти. 

3. Доставка на газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието 
на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан. 
 

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, обявява, че с Решение № 4/24.03.2014 г. е 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, 
комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства” по обособени 
позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на система за блокиране достъпа на 
природен газ за газови уреди за отопление” 

Обособена позиция № 2: „Доставка на комплект противопожарно оборудване” и 
Обособена позиция № 3: „Доставка на пожарникарски предпазни средства за 

служителите от ЗПБЗН И ГСС” 
   

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на  
процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема 
BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, По приоритетна ос 2 от Оперативна Програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 и настоящата документация.  

Процедурата ще се проведе от комисия, назначена от възложителя на основание 
чл. 34 от ЗОП. 

 

А. Възложител на обществената поръчка 

По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, т. 6 и чл. 7д, т. 1 от ЗОП,  
възложител на обществената поръчка е „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, 
ЕИК 824033568, с адрес: 1080 София, ул.”Стефан Караджа” № 2. 

 Б. Предмет на обществената поръчка 

„Проучване и добив на нефт и газ” АД на основание чл.103, ал.1 и чл.16, ал. 4 от 
ЗОП взе решение за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез открита 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  

„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

 
Инвестира във вашето бъдеще!      Стр. 2 / 24 

процедура по ЗОП. Предметът на обществена поръчка е: „Доставка на система за 
блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти 
противопожарно оборудване и предпазни средства”. Обществената поръчка включва 
следните три обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: „Доставка на система за блокиране достъпа на природен 
газ за газови уреди за отопление” 
Обособена позиция № 2: „Доставка на комплект противопожарно оборудване” и 
Обособена позиция № 3: „Доставка на пожарникарски предпазни средства за 
служителите от ЗПБЗН И ГСС” 

 
В. Място на изпълнение: Мястото на доставка на система за блокиране достъпа 

на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и 
предпазни средства е административната сграда на „Проучване и добив на нефт и газ” АД 
в гр. Долни Дъбник, п.к. 5870, ул. „Димчо Дебелянов” № 12. 

Доставките ще се използват от работниците и служителите на „Проучване и 
добив на нефт и газ” АД с място на работа - Област София – град София; Област - 
Монтана, Община Монтана, гр. Монтана; община Берковица, гр. Берковица, Област 
Плевен: Община Пордим, град Пордим, Община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, 
Община Кнежа и Община Искър; Област Добрич: Община Шабла, гр. Шабла и община 
Каварна, Област Враца: община Оряхово и община Козлодуй. 

 
Г. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 
процедурата, са за сметка на участниците.  
2. Не се предвижда закупуване на документацията за участие в процедурата. 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие 
в процедурата, като в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде 
намерена – http://www.ogep-bg.com/bg/home.html. 
3. Всяко заинтересувано лице, може да получи документацията до 7 дни преди 
изтичането на срока за получаване на офертите в административта сграда на 
Възложителя на адрес: гр. София, бул. Ситняково № 23, ет.1, всеки работен ден от 9.30 
часа до 17.00 часа. 
4. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за 
участие до изтичането на срока за нейното получаване. Възложителят изпраща 
разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. 
5. Прилага се разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗОП. 
6. Възложителят изпраща разяснението по т. 4 до всички лица, които са получили 
документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в 
отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, 
която предстои да се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет 
страницатана Възложителя, рубиката „Профил на купувача” - http://www.ogep-
bg.com/bg/procedura.html. 

III.2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В 
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
  
  А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки 
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(ЗОП) и на обявените от Възложителя условия в настоящата  документация за участие и 
обявлението за обществената поръчка. За участие в процедурата се подава оферта, 
съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация и в срока, посочен в 
обявлението. 
 Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица 
при изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще има на свое разположение 
тези ресурси. Това условие се прилага също, когато Участник в процедурата е обединение 
от физически и/или юридически лица.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. 
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 
2. Не може да участва в откритата процедура и Възложителят отстранява от участие 

в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, който е: 
2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.2. обявен в несъстоятелност; 
2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
2.4. при когото лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 

1, т.23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки1 с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

2.5. който е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси2. 

                                                        
1 "Свързани лица" : 

а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. 
 

2 Вж. чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси : 
Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една 
година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с 
търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията 
си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, 
да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или 
кооперации. 
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1. 

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по 
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 
на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 
пред институцията, в която е заемало длъжността. 
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в 
което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 
освобождаването му от длъжност. 
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2.6. за който са налице обстоятелствата по приложената като образец 
Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл. 4 от Общите 
условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за който са налице 
обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия 
регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, съответно чл. 106, 
параграф 1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква „а” от Регламент (EC, ЕВРАТОМ) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 г.  

3. Изискванията по т. 2.1. и т. 2.4 се прилагат както следва:  
3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  
3.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 
3.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон;  

3.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския 
закон; 

3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;  

3.6. при едноличните търговци – за физическото лице търговец; 
3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника; 
3.8. в случаите по т. 3.1 - 3.7 и за прокуристите, когато има такива. Когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България. 

За обстоятелствата по т. 2.2, т. 2.3 и  т. 2.5., когато Участникът е юридическо лице, 
е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват. 

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по т. 2 се прилагат и за подизпълнителите. Когато Участникът е 
обединение на физически и/или юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат за 
всички  членовете на обединението.  

4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, e налице някое от обстоятелствата по т.т. 2.1, 2.2. и 2.3.  

5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата 
по т. 2 с декларации по образец от документацията.  

6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи съответните документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по т.т. 2.1, 2.2. и 2.3, издадени от компетентен орган, или извлечение от 
съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която е установен.  

7. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 6 или когато 
те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, участникът представя клетвена 
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в 
която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според 
съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено 
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пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 
търговски орган в държавата, в която той е установен. 

8. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят 
Възложителя за всички настъпили обстоятелства по т. 2, в 7-дневен срок от настъпването 
им. 
 

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Минимални изисквания към участниците: До участие в процедурата се допускат 
участници, които имат съответните технически възможности и квалификация за 
изпълнение на предмета на поръчката, както следва: 

 
1. Да притежават опит в доставката на аналогични стоки с предмета на поръчката по 

съответната обособена позиция и да са изпълнили през последните 3 (три) години преди 
изтичане срока за подаване на офертите, минимум 5 (пет) договора за „аналогични 
доставки” по съответната обособена позиция от предмета на поръчката, всeки от тях 
придружен от препоръка (референция) за добро изпълнение, издадени от съответните 
възложители. „Аналогични доставки” са доставки на газсигнализатор, електромагнитен 
отсекателен вентил за газови уреди за отопление и контролер за защита от изгаснал 
пламък (за Обособена позиция №1), противопожарно оборудване (за Обособена позиция 
№2), специално пожарникарско облекло и противопожарни предпазни средства (за 
Обособена позиция №3), с подобна номенклатура на обявените в настоящата процедура, 
в зависимост за коя обособена позиция участникът подава оферта.  
 С един договор може да се доказва опит по повече от една обособена позиция, 
стига договорът да е с предмет „аналогични доставки” по съответните позиции.  
 

2. Участниците в процедурата, следва да удостоверят, че производителите на 
стоките са въвели и прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или 
еквивалент, с обхват производство на стоките, предмет на поръчката за съответната 
обособена позиция, с обхват както следва: 

- за Обособена позиция № 1 - производство и/или монтаж на газсигнализатори,  
електромагнитни отсекателни вентили и контролер за защита от изгаснал пламък на 
газови уреди за отопление; 

- за Обособена позиция № 2- производство на противопожарно оборудване; 
– за Обособена позиция № 3 - производство на пожарникарско облекло и 

противопожарни предпазни средства. 
 

3. Участниците в процедурата, в случаите когато не са производители, да са 
оправомощени от производителя на изделията за доставка на изделията и приемане на 
рекламации на територията на Република България или да имат възможност и да 
гарантират, че ще предоставят гаранция за доставяните изделия, предмет на поръчката, 
съгласно условията и сроковете в техническите спецификации. 

III.3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 

A. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
1. За участие в процедурата, участникът следва да  представи оферта на български 

език, изготвена при спазване на законовите изисквания, както и на условията и 
изискванията на документацията за участие в процедурата. Офертата се представя в 
срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в 
настоящите указания.  
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2. Всеки Участник може да представи само една оферта в оригинал, за участие в 
процедурата. 

3. Офертата се представя от участника - лично или от упълномощен от него 
представител или по пощата с препоръчана поща с обратна разписка.   

4. Всички  разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за 
сметка на участника. 

5. Всеки Участник може да участва за цялата поръчка или за една или няколоко 
обособени позиции, съгласно предмета на поръчката.   

6. Офертата се представя в един екземпляр, в писмен вид, на хартиен носител в 
запечатан непрозрачен плик, с всички съпътстващи я документи от Участника. Върху 
плика Участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес и позициите, за които се отнася, като поставя надпис със следното 
съдържание: 

 

                                                       ДО 
                                                       Проучване и добив на нефт и газ АД 
                                                       бул. Ситняково 23 

                                                                   1505, гр. София  
 

ОФЕРТА 
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на система за блокиране достъпа на природен газ до газови уреди за отопление,  
комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства”  по обособена/и 

позиция/ии: 
……………………………………………………………………….. 

 
(посочва/т се обособената/те позиция/ии, за които се подава офертата) 

по проект BG051PO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и 
добив на нефт и газ АД”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”  

Бюджетна линия: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” 
 

ОТ 
...................................................................................................................... 
/име на Участника, ЕИК / 
...................................................................................................................... 
/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/  
...................................................................................................................... 
/лице за контакт, телефон, *факс и електронен адрес/ 

 
 

*Факсът и електронният адрес се посочват по възможност.  
 

Забележка: В случай че участникът подава оферта за участие в процедурата за повече от 
една ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, офертата по точка 1 съдържа: един плик № 1 и толкова на 
брой пликове № 2 и № 3, колкото са и обособените ПОЗИЦИИ, за които се участва в 
процедурата. 

7. Пликът по т. 6 следва да съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани 
плика, както следва: 

7.1. ПЛИК № 1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" и наименованието на 
Участника, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, 
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ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отнасящи се до 
Критериите за подбор на Участниците; 

7.2. Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ .......(посочва се номера и наименованието на обособената 
позиция)" и наименованието на Участника, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 
1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 
Възложителя Критерий и посочените в документацията изисквания. 

  
Техническото предложение и приложенията към него трябва да съответстват на 

изискванията на техническата спецификация и съдържащо пълно описание на 
техническите параметри на доставените стоки. Участниците попълват, подписват и 
подпечатват Техническото предложение без да посочват цени. 

ВАЖНО: Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП, за всяка от обособените позиции се 
представя отделен плик. 

7.3. Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ....... 
(посочва се номера и наименованието на обособената позиция)” и наименованието на 
Участника, който съдържа Ценовото предложение на участника. 

ВАЖНО: Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП, за всяка от обособените позиции се 
представя отделен плик 

Всички пликове трябва да бъдат запечатани и непрозрачни. 
Ненадписани пликове не се отварят и участникът се отстранява от участие. 
 
8. Офертата се изготвя в съответствие с образеца от настоящата документация–

образец О1  и се подава на български език.  
9. Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или Обединение на такива лица, офертата се подава на български език, документът 
по чл. 56,ал. 1, т.1 се предстявя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 
11, които са на чужд език, се представят в превод.   
Забележка: "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен 
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

 
10. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в 

“заверено копие”, за такъв документ се счита този, върху копието, на който фигурира 
текста “Вярно с оригинала” и е поставен подпис на лицето извършило заверката и печат. 

11. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в 
тях, са задължителни за Участниците, с изключение на образеца на банкова гаранция. 
Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да 
отстрани Участника от процедура, поради несъответствие на офертата с условията на 
документацията за участие. 

12. Относно вида на банкова гаранция, задължителни за Участниците са само 
условията, описани в нея. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на 
Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова 
гаранция и офертата на Участника ще бъде отстранена. 

13. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения 
срок в Обявлението и представлява времето, през което Участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. 

14. Участниците имат право да представят оферта, която се отнася за избраните 
от тях обособени позиции (една, няколко или всички от тях).   

15. При приемане на офертата върху плика по т. 6 се отбелязват поредния номер, 
датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 
което на приносителя се издава документ. 
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16. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

17. Ако Участник изпраща офертата, чрез препоръчана поща, разходите са за 
сметка на Участника.  В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 
нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на 
Участника. 

18. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки Участник в процедурата 
може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява 
по-нататъшното участие в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 
отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като 
върху плика бъде изписан текст: „Допълнение/Промяна към вх. №  ……….”  

19. Ако в първоначално определения срок няма постъпила оферта или е 
получена само една оферта, Възложителят има право да удължи обявените срокове в 
процедурата  или да прекрати процедурата. 
 

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
        

В плика по т. 6 от раздел „А. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ” се поставят: 
 

1. ПЛИК № 1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят следните документи:  
 
а) Офертата на участника (оригинал), изготвя се по образеца от документацията 

(Образец О-1) – подписва се от представляващия/те, съгласно актуалното  състояние на 
Участника или договора за обединение – при участие на обединение на физически и/или 
юридически лица, или изрично упълномощен представител (пълномощното се прилага в 
оригинал или нотариално заверено копие).  

 
б) Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), изготвя се по 

образец от документацията (Образец О-2), подписан от участника (съгласно указанията по 
т. 1). Документите, описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата, трябва да 
са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват.  

 
в) Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице 
или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице.  

 
Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за 

регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени, или документ за самоличност 
на физическото лице. От представените документи следва да е видна информацията по 
отношение на лицата, които представляват дружеството (вкл. за прокуристите) и начина 
на представителство. 

 
г) При участник обединение – оригинал или нотариално заверено копие на 

документ (договор/споразумение) за създаване на обединение (в случай че 
Участникът е Обединение, което не е юридическо лице), подписан от лицата в 
Обединението, в който задължително се посочва представляващият. Документът за 
създаване на обединение, следва да удостоверява, че обединението отговаря и на 
следните задължителни изисквания:  
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- Всички участници в Обединението са солидарно отговорни за поетите от 
Обединението задължения и за изпълнението на договора за възлагане на обществена 
поръчка;   

- Участниците на Обединението поемат задължението да останат в него по време на 
процедурата и цялостното изпълнение на договора, в случай че същият бъде възложен.  

- Участници в Обединението не могат да бъдат променяни по време на процедурата – 
след подаване на офертата и по време на цялостното изпълнение на договора, в случай 
че същия бъде възложен на Обединението.  

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 
изпълнена. 

В случай, че Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
Обединения, документите по буква „в” по-горе се представят и в официален превод. 
Документът за създаване на Обединение, ако е на чужд език се представя и в превод на 
български език. 

Когато Участник в процедурата е Обединение, което не е юридическо лице, се 
представят и следните документи: Заверени копия на документите по буква „в” по-горе – 
за всички лица, включени в обединението.  

 
Забележка: Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира 

като Подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна 
оферта.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно Обединение. 

 
д) Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално 

заверено копие) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са 
подписани от представляващия/те Участника, съгласно актуалното му състояние, а от 
изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в 
процедурата. Декларациите по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани 
от Пълномощник. 

 
е) Декларация за отсътвие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т.1 и ал. 5 т.1 

от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата 
документацията (Образец О-3) на основание чл. 47, ал. 9 от ЗОП.  

 
Декларацията се попълва и подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато 

представляващите Участника са повече от едно лице, декларацията се подава от всяко 
едно лице. Декларацията не може да се подписва от пълномощник. Когато деклараторът е 
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. 

 
В случай че Участникът е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, 

декларацията се подава само от прокуриста/ите, в чиято представителна власт е 
включена територията на Република България. В случай, че изрично от актуалното 
състояние не е видно и изрично записано учредяването и действието на представителната 
власт на конкретни прокуристи за територията на Република България, декларация 
задължително се подава от всички действащи прокуристи, съгласно актуалното състояние 
на Участника. 

 
Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
Обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  Деклатацията се подава и от 
подизпълнителите – ако има такива. 
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ж) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3 и 
ал.5 т.2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към 
настоящата документацията (Образец О-4) на основание чл. 47, ал. 9 от ЗОП.  

 
Декларацията се попълва и подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларацията не може да се 
подписва от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията 
се представя и в превод на български език. 

 
В случай че Участникът е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, 

декларацията се подава само от прокуриста/ите, в чиято представителна власт е 
включена територията на Република България. В случай че изрично от актуалното 
състояние не е видно и изрично записано учредяването и действието на представителната 
власт на конкретни прокуристи за територията на Република България, декларация 
задължително се подава от всички действащи прокуристи, съгласно актуалното състояние 
на Участника. 

Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
Обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  Декларацията се подава и от 
подизпълнителите – ако има такива. 

 
з) Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от 

ЗОП 

1. Списък на основните договори за доставка на аналогични стоки с предмета на 
поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години 
преди изтичане срока за подаване на офертите, включително стойностите на договорите, 
датите на договорите и получателите/възложителите (оригинал по образец от 
документацията - Образец О-5), придружен от препоръки (референции) за добро 
изпълнение.  

2. Декларация за производителите на предлаганите стоки, която да кореспондира с 
посочените производители в предложението за начина на изпълнение на поръчката 
(техническото предложениe) на участника - (оригинал по образец от документацията - 
Образец О-6), придружен с валиден/ни сертификат/и (заверено/и копие/я), издаден/и от 
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи, че 
производителите на стоките са въвели и прилагат система за управление на качеството 
EN ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват производство на стоките, предмет на 
поръчката за съответната обособена позиция. Сертификати, които са на чужд език се 
прилагат и в превод, съгласно условията на настоящата документация. 

3. Пълномощно, договор или друг документ, удостоверяващ правата на участника да 
предлага изделията на съответния производител и да приема рекламации за тези изделия 
на територията на Република България или документ и/или изрична декларация, че 
участникът в случай, че бъде определен за изпълнител, ще изпълнява гаранционните 
задължения на изпълнителя по договора/те при условията и сроковете, предвидени в 
договорите. 
Представя се в случай, че участникът не е производител.  

 
и) Декларация  за приемане на условията в Проекта на договор (оригинал) 

по образец от документацията (Образец О-7), подписана от участника (съгласно 
указанията по буква „а” по-горе. При подаване на оферта за няколко обособени позиции 
се подава отделна декларация за всяка обособена позиция. При изразено несъгласие с 
клаузи от проекта на Договор от документацията и/или предложения за промени в 
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проекта на Договора, Участникът се предлага за отстраняване от процедурата- по образец 
от документацията (Образец О-12). 

 
к) Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл. 4 

от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Когато Участник в 
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подава от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в Обединението по образец от 
документацията (Образец О-13). 

 
 л) Декларация за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, 
параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 
г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности, съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква „а” от 
Регламент (EC, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, както и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. Когато Участник в процедурата е обединение, 
което не е юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо или юридическо 
лице, включено в Обединението. 
 
 м) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) по 
образец от документацията (Образец О-8). Представляващия/те и управляващия/те 
подизпълнителя попълва и подписва декларацията по образеца приложен към настоящата 
документация – ако се предвижда участие на подизпълнители.   
 
 Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за 
участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря и 
участника, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се 
прилагат към офертата на участника 

- Документи за регистрация на подизпълнителя или ЕИК- при условията на 
буква „в” по- горе; 

- Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - при условията на буква 
„е” по- горе; 

- Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - при условията на 
буква „ж” по- горе; 

- Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност съгласно чл. 4 от 
Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по буква „к” по-
горе; 

- Декларация за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 
2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, 
съответно чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква „а” от Регламент (EC, 
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 г. по буква „л” по-горе. 

- Доказателства за технически възможности и квалификация - при условията 
на буква „3” по- горе в зависимост от вида работа и приложимите изисквания към тях. 
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Когато Участник предвижда участие на Подизпълнители, горепосочените документи се 
представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на 
тяхното участие.   
 
Документите за всеки от Подизпълнителите се прилагат от  Участника към офертата и се 
описват в Списъка на документите, съдържащи се в офертата, съгласно буква „б” по-горе.  
 

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при 
изпълнение на поръчката, при условие че докаже (с представяне на документ,  
удостоверяващ предоставянето на ресурсите), че ще има на свое разположение тези 
ресурси. Това условие се прилага също, когато Участник в процедурата е Обединение от 
физически и/или юридически лица и Участникът се позовава на ресурсите на 
членуващите в Обединението физически и/или юридически лица. 

 
 Съгласно чл. 57, ал.3 от ЗОП, когато участник подава оферта за повече от 
една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. 

2. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 
 
Плик № 2 се надписва: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ….........(посочва се номера и наименованието на обособената 
позиция)” и се посочва наименованието на Участника. В плик № 2 се поставя 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката (оригинал), изготвено по  
образец от документацията (Образец О-9).  

 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката (оригинал  по Образец 
0-9) и приложенията към него задължително следва да съдържат: 

 
а) подробно описание на доставките, които ще бъдат извършени в изпълнение на 

предмета на поръчка (по обособени позиции) по номенклатура, съгласно Техническите 
Спецификации; 

б) описание на стандартите и нормативите, на които отговарят изделията; 
в) срок за изпълнение на поръчката; 
г) гаранционен срок на предлаганите изделия: 

за ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ №1: ….……… месеца 
за ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ №2: ….……… месеца 
за ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ №3: ….……… месеца  
 д) Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с 
техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката, посочени в 
документацията за участие; 
  (Текстът е отменен с Решение № 5 от 01.04.2014 г. на Възложителя 
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, публикувано в РОП на АОП на 01.04.2014 
г.) и 
 ж) образец на Гаранционна карта или писмена гаранция, които ще бъдат 
предоставени  за изделията. 
 

При констатирани непълноти, несъответствия и отклонения между представените от 
участника документи и изискванията на Възложителя, подробно посочени в Пълното 
описание и Техническите спецификации, участникът няма да бъде допуснат до по-
нататъшно участие в процедурата.  
 При изпълнение на договора, доставените изделия и вложените материали да са 
произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, и да 
отговарят на представените документи, с който участникът е определен за изпълнител. 

 

Форматирано: Цвят на
шрифта: Потребителски цвят
(RGB(0;176;240))
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3. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ......” 
 
3.1. Плик № 3 се надписва: "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 

….........(посочва се номера и наименованието на обособената позиция)”  и се 
посочва наименованието на Участника. В плик № 3 се поставя ценовото 
предложение на участника (оригинал), изготвено по  образец от документацията 
(Образец О-10).  

 
 Общата цена да включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчка 
при условие на доставка: гр. Долни Дъбник, област Плевен, административната сграда на 
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, на ул. „Димчо Дебелянов” № 12.  
 
 Извън ценовото предложение, поставено в плика с надпис „Предлагана Цена” не 
трябва да е посочена никаква информация относно цената. 
 
 Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата 
цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
 
 Участниците следва да  посочат и единични цени. За целите на оценяване на 
офертите, съгласно предварително обявения Критерий - „икономически най-изгодната 
оферта”, посочената валута на „Предлаганата цена” е в лева. 
 
3.2. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  

документите за допускане и подбор се представят съобразно изискванията на чл. 25, 
ал. 8 и чл. 56, ал. 3 от ЗОП. 

 
3.3. Варианти на предложенията в офертата не се приемат.  
 
3.4. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
 

III.4. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
1. Гаранцията за изпълнение следва да е под форма на банкова гаранция или 

депозит на парична сума по следната сметка на Възложителя:  
 

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД 
Банка : ЦКБ АД, Клон Плевен, ул.“Васил Левски“ №150 
Банкова сметка : BG65CECB979010E1639801 
IBAN: CECBBGSF 

Валута: BGN 
2. Гаранцията/ите за изпълнение се представя/т за всеки договор при сключване на 
договора за изпълнение, като в случай, че за няколко обособени позиции е определен 
един изпълнител и се сключи един договор се представя една гаранция за изпълнение на 
целия договор.    
3. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  
4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо 
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията. 
5. Размерът и валутата на гаранциите е посочен в обявлението за обществената 
поръчка. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, 
когато това е определено със закон. 
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Ако определения изпълнител представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде 
открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова 
гаранция за изпълнение (оригинал по образец от документацията Образец О-11). 
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло 
или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши 
безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от 
представляващия търговското дружество на Възложителя, съгласно условията на договора 
за възлагане на обществена поръчка. Банковата гаранция се представя на български или 
на английски език (при представяне банкова гаранция на английски език, то тя се 
прилага и в превод на български език), съгласно текста на образеца на банкова гаранция 
за изпълнение от документацията за участие. 

6. Срокът на валидност на банковата гаранцията за изпълнение е определен в 
проектите на договори, приложени към документацията. 

7. В случай, че е необходимо гаранцията/ите да бъде/ат удължена/и и не бъде 
представена банкова гаранция за удължаване на нейната валидност в срок до 3 (три) дни 
преди изтичане на валидността на действаща гаранция, то Възложителят ще пристъпи към 
усвояване на действащата гаранция. Усвоената сума ще бъде трансформирана в депозит. 

8. Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите 
по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да 
предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът 
на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

9. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

10. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение са съгласно проекта на договор от настоящата документация за участие. 
 

III.5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА И НЕОБХОДИМА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА  
 

Предвид условията на доставка на продуктите, предмет на обществената поръчка, а 
именно доставка до склада на Възложителя в гр. Долни Дъбник при подготовката на 
офертата участниците следва да имат предвид и да предложат окончателна цена за 
изпълнение на поръчката, която включва всички разходи по качествено изпълнение на 
поръчката, вкючително транспортни разходи, дължими мита и монтаж, в случай че е 
приложимо. Възложителят няма да бъде задължен за допълнителните разходи, освен 
предлаганата цена за изпълнение на договора и такива допълнителни разходи ще бъдат 
изцяло за сметка на Участника. 
 
III.6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. Процедурата се провежда, когато има получена поне една оферта до крайния 

срок за представяне на офертите, определен в обявлението и Възложителя не е 
прекратил процедурата на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП.   

2. За провеждане на процедурата Възложителят назначава комисия, съгласно 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Комисията се назначава с писмена 
заповед на Възложителя след изтичане на срока за приемане на оферти. 

3. Членовете на комисията и консултантите към нея, започват работа след получаване 
на списъка с участниците и представените оферти. 
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4. Членовете на комисията и консултантите към нея след получаване на списъка с 
участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните 
обстоятелства, представят на Възложителя писмена декларация, че: 

 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 
определен участник; 

 не са "свързани лица" по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби на 
Закона за обществените поръчкиapis://NORM|40796|0||/ с участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни 
органи; 

 нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

 ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа 
в комисията. 

5. Комисията отваря офертите в деня, мястото и часа, определени в обявлението по 
процедурата. 

6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 
Присъстващите лица се подписват в изготвен от комисията присъствен списък. 

7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на отделни запечатани: плик № 1, плик/ове № 2 и плик/ове № 3, след което 
най-малко трима от нейните членове подписват плик №3 (по всички обособени позиции, за 
които е подадена оферта). Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 

8. В присъствието на лицата по т. 6 комисията отваря плик № 2 (по всички обособени 
позиции, за които е подадена оферта) и най-малко трима от членовете й подписват всички 
документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. 
Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и 
проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

9. След извършването на действията по т. 7 и т. 8 приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

10. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.  

11. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т. 10 до всички 
участници. 

12. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 (пет) 
работни дни от получаването на протокола по т. 10. Участникът няма право да представя 
други документи освен липсващите и/или тези за които е необходимо отстраняване на 
несъответствията, посочени в протокола на комисията. 

13. След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в 
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плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

14. Комисията при необходимост може по всяко време: 
- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 
- да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове 

№ 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 
ценовото предложение на участниците. 

15. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Възложителят 
уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането 
и приключването на процедурата. 

16. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
а)  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 
б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 
в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 
г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 

2 от ЗОП; 
д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил 

невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор. 

17. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на Възложителя, не се отваря. 

18. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните 
действия: 

a. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието 
им с изискванията на Възложителя; 

b. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП 
за предложенията в плик № 2; 

c. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

19. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с 
нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите 
оферти комисията оповестява предлаганите цени. 

20. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите 
лица по т.19  резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. Комисията 
извършва оценка на ценовите оферти, като при наличие на съответните предпоставки 
прилага разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.  

21. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия. 

22. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

23. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
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При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

24. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодната оферта" не може 
да се определи по реда на т.23.  

25. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, който съдържа: 

а) състав на комисията и списък на консултантите; 
б) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за отстраняването им; 
в) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 
показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

г) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване; 

д) дата на съставяне на протокола; 
е) в случай, че има такива- особени мнения със съответните мотиви на 

членовете на комисията. 
26. В срок от 5 работни дни след приключване на работата на комисията 

Възложителят изпраща на Договарящия орган ( ДО) за осъществяване на предварителен 
контрол следните документите: протокол от работата на оценителната комисията, 
заповедта за назначаване на комисията по оценка, документацията по проведената 
процедура за подбор и проект на решение.    

27. При съгласуване без забележки от ДО се представя на Възложителя окончателен 
протокол на работата на комисията за нейната работа;  

28. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. 
Когато член на комисията е против взето решение, той подписва протокол с особено 
мнение и писмено излага мотивите си в писмен вид и става неразделна част от протокола. 

29.  Протоколът и цялата документация в  процедурата се предават на възложителя 
за вземане на решение по избор на изпълнител за „Доставка на система за блокиране 
достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти 
противопожарно оборудване и предпазни средства” по проект BG 051РO001-2.3.03-
0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, 
изпълняван от “Проучване и добив на нефт и газ” АД по сключен Договор за безвъзмездна 
финансова помощ ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г. по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. 

30. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя. 
 

III.7. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 

1. Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на 
комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и 
участника, определен за изпълнител – за всяка от обособените позиции. В решението 
възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и 
мотивите за отстраняването им. 

2. Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в тридневен срок от 
издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 
от ЗОП. 

3. При писмено искане от Участник, направено в срока за обжалване на решението, 
Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или 
достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да 
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откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията. 

4. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на 

изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП; 
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В решението се 
включва най-ниската оферирана цена; 

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране 
за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат 
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се 
сключва договор за обществена поръчка. 

5. Възложителят има възможност да прекрати процедурата при хипотезата на 
чл. 39, ал. 2 от ЗОП. 

6. Възложителят в тридневен срок от решението по т.4  или т.5 уведомява  
участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка и 
изпраща копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. 

7. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по т. 4, 
букви в), д) или е) или по т. 5 възложителят възстановява на участниците направените от 
тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок 
от решението по т. 4 или 5. 

8. Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането 
му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на 
процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от 
ЗОП. 
 
III.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪКА 

 
1. Договорите за възлагане на обществена поръчка се сключва с определеният/те 

изпълнител/и. Когато за изпълнението на поръчката по повече от една обособена позиция 
е определен един изпълнител с него се сключва един договор. 

2. Договор за възлагане на обществена поръчка не се сключва с определения за 
Изпълнител участник в случаите на чл. 42 от ЗОП, както и в следните случаи: 

2.1. Когато избраният за Изпълнител Участник не е представил преди подписване 
на договора Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП) или в същата не са посочени физическите лица, които са действителни 
собственици, в случай че стойността на договора/рите попада в приложното поле на 
ЗМИП.  

2.2. Когато избраният за Изпълнител Участник не е представил преди подписване 
на договора Декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП за произхода на средствата, в случай че 
стойността на договора/рите попада в приложното поле на ЗМИП. 

3.   
4. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител и трябва да бъде 
в съответствие с представения в настоящата документация проекто – договор.  
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5. Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила на  
всички решения по процедурата, освен ако е допуснато предварително изпълнение, в 
случаите, когато е подадена жалба срещу решение на възложителя. Възложителят няма 
право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Договорът може 
да се сключи и преди изтичането на срока по изречение второ, когато определеният за 
изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.  

6.  
7. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията на чл. 

47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществена 
поръчка. 

8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

а) документ за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, 
издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато 
в съответната държава не се издават документи по предходното изречение или когато те не 
включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, 
ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е 
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган 
в държавата, в която той е установен. Когато Участникът предвижда участие на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да 
представят гореописаните документи; 

б) декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
в)  гаранцията за изпълнение на поръчката в съответствие с настоящата 

документация и обявлението на възложитея. 
г) декларации по т. 2 

9. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението 
изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се 
сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от 
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото 
обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически 
лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 
установени. 

10. Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, подизпълнителите трябва също да представят документи по т. 8, буква „а” и 
буква „б” по-горе. 

11. Документите се представят в оригинал (задължително за банковата гаранция по т. 8, 
буква „в” и декларациите по т. 8, буква „б”, и буква „г”) или нотариално заверено копие.  

12. В случай, че Участникът определен за изпълнител в срока за сключване на 
договора не представи документите по т. 8 - 10, или неоснователно откаже да сключи 
договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да прекрати процедурата или 
да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 
Възложителят определя за изпълнител втория класиран Участник и го поканва писмено за 
сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на 
обстоятелствата по предходното изречение. 
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III.9. КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 
заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. Всяко 
заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или 
документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата.  Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в 
Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за 
откриване на процедурата.  С решението за промяна възложителят няма право да променя 
дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката. В решението за промяна 
възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-
кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок за 
получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията 
към офертата или изпълнението на поръчката. 

2. Разясненията по документацията за участие в процедурата се предоставят по 
реда, посочен в раздел III.1, буква „Г” от Указанията към участниците за участие и 
правила за провеждане на откритата процедурата за възлагане на обществената поръчка 

3. Всички комуникации и действия на Възложителя от една страна и 
заинтересованите лица, кандидатите и участниците от друга страна, свързани с настоящата 
процедура са в писмен вид. Обменът на информация между тях да се извършва по един от 
следните начини: 

- лично- срещу подпис; 
- по пощата- чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на обявения от 

отсрещната страна адрес; 
- чрез куриерска служба, изпратена на обявения от отсрещната страна адрес; 
- по факс, изпратено на обявения от отсрещната страна факс номер; 
- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; 
- чрез комбинация от тези средства. 

4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се 
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или 
по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 
документ и електронния подпис. 

5. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е 
достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя 
адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не 
желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е 
достигнало до адреса известен на изпращача. 

6. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на оферти от 
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 
Законът за обществените поръчки и правилникът за прилагането му, Обявлението за 
обществената поръчка и условията, посочени в други документи от настоящата 
документация за участие в процедурата. 

7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за регистрация 
на участника се представя в официален превод, а доказателствата за икономическото и 
финансовото състояние, за техническите възможности и/или квалификация, посочени от 
възложителя в обявлението за обществена поръчка, декларации за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и 
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в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението.  

8. „Превод” е превод на български език. 
9. По смисъла на §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който 
има сключен договор с Министерството на външните работи (МВнР) за извършване на 
официални преводи. 

10. При подаване на офертата, участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят 
няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, 
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 
изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 
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IV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

На основание чл. 127, ал.1, т. 3 и чл. 284 от Кодекса на труда, в съответствие с чл.2 
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, и Наредба № 3/19.04.2001 год. 
за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства на работното място, работодателят е длъжен да 
осигури на работниците и служителите здравословни и безопасни условия за изпълнение 
на работата по трудово правоотношение.  

В съответствие на това, ръководството на “Проучване и добив на нефт и газ” АД 
предприема широкообхватна стратегия за повишаване на стандарта на живот на 
работещите в дружеството чрез подобряване качеството на работната среда и постепенно 
привеждане на условията на труд в дружеството в съответствие с нормите и изискванията 
на европейския пазар. Като част от практическото осъществяване на тази стратегия, 
дружеството създаде съответната организация за участие в процедура за представяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и подписа с 
Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-01-01008 
от 25.06.2013 г., с основните дейности: 

1./ Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до газови 
уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна 
работна среда. 

2./ Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни и 
експлоатационни сондажни обекти. 

3./ Доставка на газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието 
на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан. 

 
В съответствие с подписания с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25 юни 2013 г. осъществявана по проект BG 
051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и 
газ АД” ръководството на дружеството е организирало изпълнението на настоящата 
обществена поръчка с предмет „Доставка на система за блокиране достъпа на 
природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно 
оборудване и предпазни средства” по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на система за блокиране достъпа на 
природен газ за газови уреди за отопление”: 
1. Газсигнализатор с детектор за регистриране на наличие на горими газове-3 бр. 
2. Електромагнитен отсекателен вентил - 3 бр.  
3. Контролер с фотоклетка за защита от изгаснал пламък – 3 бр. 

Обособена позиция № 2: „Доставка на противопожарно оборудване”-  
4 комплекта, като всеки комплект включва: 
1. Водовземателна стойка – 1 бр/ в комплект; 
2. Пожарен шланг ø75 мм – 10 бр/ в комплект; 
3. Пожарен струйник ø75 мм – 2 бр/ в комплект; 
4. Пожарен шланг ø52 мм – 10 бр/ в комплект; 
5. Пожарен струйник ø52 мм – 2 бр/ в комплект. 

Обособена позиция № 3: „Доставка на пожарникарски предпазни средства за 
служителите от звеното за пожарна безопасност и защита на населението и 
газоспасителната служба”:  
1. Гумени ботуши с метално бомбе и пластина, устойчиви на вода, пламък, лъчиста 
топлина и масла – 3 чф; 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  

„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

 
Инвестира във вашето бъдеще!      Стр. 23 / 24 

2. Защитен костюм – 3 к-та; 
3. Противопожарен шлем с предпазна маска – 3 бр.; 
4. Противогаз – 3 бр.;  
5.  Ръкавици за защита от термични рискове – 3 бр. чифта; 
6. Дихателни апарати – 3 бр; 
7. Газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието на 
въглеводороди, взривоопасни вещества и метан – 2 комплекта, като всеки комплект 
включва: 

- Персонален преносим газ детектор за измерване  до четири газа и 
- Пробовземна ръчна помпа за индикаторни тръбички. 

 
ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА: 

Да се осигури благоприятна и безопасна работна среда на работещите от целевата 
група, да се елиминира риска от инциденти и да се изпълнят нормативни изисквания за 
пожарна и аварийна безопасност, с което ще се реализират общите и специфични цели на 
проекта за подобряване на условията на труд в ПДНГ АД при спазване на нормативните и 
законови изисквания по здраве и безопасност при работа и намаляване на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания. 

 Общите изисквания към предмета на поръчката, вида на доставката, количествата, 
техническите изисквания и показатели са съобразени с действащите европейски норми и 
са определени в настоящата техническа спецификации. Обновяването и модернизирането 
на наличните противопожарни системи на служителите от целевата група към ПДНГ АД 
съответства на основната насока от проекта  „Подобряване на условията на труд в 
Проучване и добив на нефт и газ АД”. 
 Максималното покритие на изискванията на техническите спецификации и 
изпълнението на проекта ще подобри сигурността, жизнената и работната среда на 
служителите в дружеството, което ще допринесе за тяхното устойчиво и интегрирано 
развитие, чрез повишаване на сигурността и осигуряване на надеждна защита. 
Реализирането на проекта има неоценим, съществен принос към устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, тъй като неговата реализация е насочена към опазване 
живота на гражданите и служителите, материалните ценности и околната среда от 
пожари, както и осигуряване на съгласуваност и оперативна съвместимост на 
пожарогасителни и аварийно-спасителна техника в дружеството. 
 
ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, включва:  
-група "РМГ"- ремонтно механична база- 21 лица; 
-група "РИС"- гаражни клетки-2 лица; 
-Дирекция „Добив” при "Противопожарна охрана" и "ГСС", пожарен автомобил – 3 лица; 
-работещи на сондови апаратури - 79 лица; 
-доб. Участък Д. Дъбник- 18 лица;  
-доб. Участък Д. Луковит- 20 лица; 
-концесия Бутан- 8 лица; 
-конц. Шабла- 35 лица;  
-конц. Селановци- 5 лица. 
 
Прогнозната стойност по обособени позиции: 

 Прогнозната планирана стойност за нуждите на „ПДНГ” АД по обособено позиции 
съответно е:  

Обособена позиция 1: 6 900 лв. (шест хиляди и деветстотин) без ДДС; 
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Обособена позиция 2: 8 844 лв. (осем хиляди осемстотин четиридесет и четири) 
без ДДС; 
Обособена позиция 3: 12 315 лв. (дванадесет хиляди триста и петнадесет) без 
ДДС. 

  
 Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по проект BG 
051PO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и 
газ АД”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Предвиден начин на плащане: 
При сключване и изпълнението на договорите се предвижда авансово плащане от 

20% (двадесет процента) от договорената цена в седемдневен срок след сключване на 
договора и представянето на оригинална фактура. Окончателното плащане от 80%  се 
извършва след доставка и приключване на входящия контрол на цялото договорено 
количество стоки – предмет на договора, подписването на окончателния Приемо-
предавателен протокол без забележки и представянето на фактура в оригинал, както и 
изискващите се технически документи, посочени в проектите на договори -  в срок до 20 
работни дни. 

Място на изпълнение на доставките: складовата база на дружеството, находяща 
се в гр. Долни Дъбник, ул. „Димчо Дебелянов” №12, обл. Плевен  

 


