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,,no0o6pt6ane Haycaotusma Hq mpyd I ,,npolqBa&e u do6us na ebm u ?at"AI"
lTpoexntn ce ocu4ecm6tsa c QuHaHcoeama
nodxpenaua
Onepamueuanpoepava ,,Pa3aumueHa qolewKumepecypcu",
cbpuHaHcupaHaoh Eqponeicxun cotluaneuQond Ha EqponeicKut clrro3
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{ ^__./

ECQ,I
?
\
= '.-\
EBponeicKxcoqraneH OoHA

yTBbPAl/|fl14:
l'haMeH KocraAxHoB

Mapre

B OTKPT/TA
nPOUEAyPA
34 Bb3flATAHE
HAObUIECTBEHA
nOpbLtKAC
I]PEAMET:
,,AOCTABKA HA nU.lHU
PAEOTHO

OEflEKflO

npEAnASHn

U KOnEKTnBHn

C2EACTBA, CnEqnNIHO

CPEECTBA 3A 3AUWT+

no npoeKr BG

051PO001-2.3.03-0670
floao6peBaHe
Ha ycnoBhnraHa rpyA B npoyqBaHe
h AI6ABHa HeOr I
ra3 M, BbB Bpb3Kac AoroBop N9 ESF-2303-01-01008/
25.06.2013 r., ShHaHchpaHno
OneparhBHanporpaMa,,Pa3BArAe
pecypch",nO OEOCOEEHl,|nO3}|q]f H:
Ha qoBer.!Khre
O6oco6exa no3]rqrr
O6oco6exa no3nq[r

N9 lt ,,Aocrasxa Ha cneuuanHopa6orHo o6neKno"
N9 2i ,,IocraBKa Ha cneUhanHupa6orHt4o6yBKh,5orywu u ryMnpaHh
KOCT\OMU"

O6oco6eHano3[qrr Nq 3: ,,AocraBKa Ha nnqHh npeAna3Hu cpeACTBa"
O6oco6eHano3xqxn Ng 4: ,AocraBKa Ha nuqHu npeAna3Hn h KoneKThBHucpeAcrBa 3a
enextposa4ura"

napru4a Ha Bb3no,,',ure,e - 01123
COOllg Mapr 2014 roA.

Hacroatqrarr goryuerrr e rcroreea c Sr,rHaHcoBararroMorrl Ha EBponericKur coquanen
Qorq.
,,llpoy'reaue r'rgo6na na ue{r r'r raa"A[ Hocu qalara orroBopHocr 3a cubp)roHrrero Ha Hacrorrqn r EoKyMeHT,u nprr Hr4(aKBrt
o6croa'rencma ne raot(e ga ce npneMe Karo oQnqlraura no3urru-r Ha EBponeicrrs
clro: nqr,r Arenrrurr no 3aerocrra.
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npoEKT
-noao6ptBaHe Ha yctoouflra Ha rpya B -npoy,taaHe , Ao6na Ha HeOl u ra" AA"
npoeKTbr ce ocLuecrBeBa c QuHaHcoBara noaKpena Ha
oneparhBHa nporpaMa ,,PagBurt'te Ha qoBeaKure pecypctl",
c:bbuHaHcupaHa or EBponertcKug cotluaneH A,HA Ha EBponertcKug cbag
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cbAbP)(AH14E
I.PElllEHl4E NezI 17.(J3,2(J14rOA. Bb3tlOX(l,lTEnt HA ,,nPOvqBAHE 14AO514BHA
HA NPOIIEAYPA3A Bb3NATAHEHA OEI4ECTBEHA
HEOTII TA3" AA 3A OTKP]4BAHE
NOPll{KA
noPtr{KA
II.OEqBTIEH14E
3A OEI4ECTBEHA
rrr.vKA3AHl4g KbM vqACTH[ql4TE 3A vqACTl4El/| nPAB[nA 3A nPOBE)I(AAHEHA
OTKPI4TATANPOqEAYPATA3A BD3NATAHEHA OEIqECTBEHATANOPbTIKA
rv,nbrlHo onncAHl4E HA nPEAMETAHA nOPbqKATA, BKflrcqlTEnHO HA
oEocoEEHlrTE no3hrll4rl
V.TEXHt4rtECKI4
CnEqUOhKAqnn -

nOSUqX14
O OEOCOEEHII

vr. METOAhKA3A OqEHKA. nOKA3ATEnr, OTHOCI4TEIHATA l4M TEXECT 14METOAyIKA
OqEHKAHA OOEPTIITE
3A ONPEAE'I'HE HA KOMNTEKCHA
- nO OSOCOEEH]4
vrr.nPoEKT HA AOTOBOPI4
nO3Uql414
vrr.oEPA3qx 3A vqAcTl4E B nPOqEAyPATA:
O-1 Ooepra
O-2 CnhcbKHaAoKyMeHThre,
cbAbpxaulhce B ooeprara
no 9n.47,an.1,T. 1 u an, 5, t, 1 or 3Ofl
O-3 AeKrapaqhr3a orcbcrB[eHao6crosrercrBara
no 9n.47,an, t, T, 2 u r. 3 r ar.5, r, 2 or
O-4 AeKrapaqxr3a orcbcrB!4e
Hao6croqrencrBara
30n
rapaHque3a yqacr!4eB npoqeAypa
O-5 SaHKoBa
no .1n.51, an. 1, T. 1 or 3On
0-6 CnhcbKHaocHoBHhre
3a AocraBKa
AoroBopr4
npoh3BoA[Tenrre
Ha
!43Aer]hsra.
npeAMer
HanoprqKara
O-7 AeKnapaqrg3a
ycnoBhsra
Ha
3a
npHeMaHe
Ha
B
npoeKTa
O-8 AeKnapall[r
AoroBop
O-9 AeKnapaqhr3a cbrnachesa y'{acrheraro noAr3nuxuren
Ha noprqKara
npeAnoxeHhe
3a h3nbrHeHhe
O-1OTexHn,recKo
qeHa
O-11 npeAnaraHa
O-12 SaHKoBarapaHqur 3a h3nbrHeHl4eHa nopbqKara
O-13 npheMo-npeAaBareneH
nporoKon3a Mocrprre
O-14 AeKnapaqy'A3a ny'ncaHa roHQarrr Ha hHTepecrr cBr'psaHocrcbrtacHo qn. 4 or O6ulrre
ycroBhq KbM ohHaHcnpaHnreno OneparxBHa nporpaMa ,,PagBATAe
Ha qoBellKhre pecypc\"
nor4ou.t
AoroBop!43a npeaocraBrHeHa 6e3Bb3Me3AHa
dhHaHcoea
O-15 AeKnapaquq:a o6crogrericrBarano ,rn. 93, naparpaQ 1, vr. 94 n ,an, 95, naparpaQ 2,
6yrea "a" or PemaMeHr(EO, EeparoM)N9 1605/2002 Ha CtBera or 25 loHh 2002 r, ornocxo
Qnnancoarr pernaMeHT,nphnoxhM KbMo6u{xt 6oaxer Ha Eeponeficrnre o6ulnocrr, cborBerHo
qn, 106, naparpaQ L,,t^, LO7 h qn. 109, naparpaQ 2, 6yrea ,,a" ot Pernauenr (EC. EBPATOM)N9
h Ha CbBeraorHocHoSnnaxcoarre npaBunatnphnoxhMt4
966/20L2 Ha EBponeficKhqnapnaMeHT
3a o6u{hr oloAxer Ha Cr'lo3a,KaKror{ 3a orMeHaHa PernaMeHr(EO, EBparoM)Nq 1605/2002 r.
0-16 AeKnapaqhA3a pean43upaHo6opor or croKHTe,npeAMerHa nopbqKarano cboraerHara
o6oco6eHano3hLlxeo6qo 3a nocreAHrre 3 (rpr) nprrrto.teHn Sruancoeu roAt Hk (2OIl,2OI2 n
2013 r.) B 3aBhcl4Mocr
or Aarara, Ha Koqro yqacrHhKbre yqpeAeHt4r[ e 3anoqHarAefiHocrracr.

Hacroqraxr goxyuerrr e r,€roreerr c Qr4HarrcoBamrroMoq Ha EBpouelicKlar coquarres 4orrA.
go6ua
rra rreQr r,rra:"A[ noclr ryr,rara ofioBopHocr 3a c6,qbpxan]4ero Ha HacmqI{Jr EoKyMeHT/I{ nptr r {KaKBr4
,,llpoyuaarre u
o6grosrenclna ne uoxe Aa ce [pl4eMe Karo oQlo1raa,rrrano3rdlI,rt Ha EBpoleTicKlas crro: r4uraArenqrfi rro 3aerocrra,
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,nodoaptcaae a lcnoouAma Ea mfu a llpolq1afle u 0o6u6 Ea ,re6m u eazA,4"
npoexmbm ce ocb4ecnsqsa c $uHaHcosananodKpenaHa
Onepamuauanpozpana ,,Pa3a mue Ha qoqearanme
Wc!W",
cr'Quuaxcupauaom EaponercKusco4xane Qo d HaEaponercKut cbto3

E aponeicxl4 cbro3

)TqBAHE I,I

EiponeicF,

coqrareH doBA

T II TA3"

PEIUEHITlE

Ng 2l L7.O3.2O14r.
3A OTKP]4BAHEHA nPOqEAyPA
3A Bb3flArAHE HA OSqECTBEHAnOpbqKA,
C NPEAMET:

4OCTABKA HA nn.rHw npEEnASHU C2EECTBA/CnE4UAnHO
PAEOTHOOEnEKnO n KOnEKTUBHUC2E4CTBA3A 3AI4nTA
no o6oco6eHnnoSn4un:
OSoco6exa no3nqhr NPL=,AocraBKaHa cneunanHopa6orno o6nerno"
O6oco6era no3rqxg

Ng 2r ,AocraBKa Ha cneuhanHupa6orun o6yBKu, 6orywu u
ryMhpaHuxoctpnn"

O6oco5exa no3nr{}rr N9 3: ,Aocraaxa HanhqHnnpeAna3HucpeAcrea"
O6oco6exa no3!(lrs N9 4r,,Aoc-raBKa
Ha nuqHunpeAnasHhh KoneKTuBHt4
cpeAcrBa3a
eneKrpo3aulura"

Bte epuerca
c AoroBopNeESF-2303-01-01008/
25.06.2013r. sa
6esarsr4esAHa
noMor4,
no npoeKrBG051PO001-2.3.03QilHaHcoBa
0670 ,,floAo6pneaHe
Ha ycnoBuAraHa rpy4 B flpoyveanen Ao6nB
Ha ue$r n rc3 AA"
no OneparuBHa
pecypcr/'2007nporpaMa,,Pa3Bn-tne
Ha qoBeuJKt4re
2013r.
naprnAa Ha Bb3noxhrers - 01723
(Hacronqara rnrynHa crpaHu4a peQepupa rctu Pewenne (eepcun 4) or pegarcrop na
Qopuu na AreHUhe no o1ulecreeuure nopb'tKu)

Bb3I|OK|4TEI|: ,,IPOWBAHE U AOEUBHA HEOTn rfi"
Hacro.f,rl'l{r

[oKla4ern e la3r€rlnell c dwrarrcoBara uoMorq Ira EBpouericxraq co[uarex
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Hanpoueaypa
[A) :a orxpr.maHe
!6) :a npovrua
Hanpoueaypa
Hao6rqecroeua
nopruna
3aBb3JrafaHe
!B) sanpexparrBaHe
O6enmr na o6ruecrnenaraflopr,qxae rro:
X.uI. 3, ar. I or 30[
!q;r. 3, an.2 or 3OII
ga
nCruaceu ctu AO|I4a r.r:nparr.r
4annlne,Heo6xo4uuu:arry6luxyraneHaO6.ssreHlre
r{HSopuaqu.r,
uHr[opuaqursaHe3aBbp[reHa
npoqeAypaH]*r
AorraJrHHTeJrHa
CORzuGENDUM,4o OrfuqnareurecrHfiKHaEC s crorsercrsfiec O6ulnreycroeur :a
H3noiI3BaHe
Hayclyrara ErexrpoHeH
noaaren
AEIOBOAHA I{HOOPMAUITfl
.{e,rorognan ur[opuaqnn
Ilaprr.rgana sr:,roxrarerc:0l 123
flo4e,renue:
H:xogrq uouep:53-00-255
ot taralT/0317014
Kolrerrao HaBb3JroxHTeJrr
:

PA3AEJII: Bb3JIOXIITEJI
Llno qn. 7, r. l-4 or 3OII (r,racNuecxN)

,tsr.7. r. 5 urr.r6 or 3Ofl

I.l) Hanuenonanne tr aApec
O<bnuna.irso
HauueHoBaHue
IIPoyr{BaHe u .qo6%B Ha p a A n
A4pec
y J r . C T e O a H K a p a . u x a N! 2

h

n:a

Afl

fpaa
Co@un

floulencxn xoA
1080

3a xorrraxl.r

TeneQou
02 9461640

Ip.

Co0r4.s, 6yr.

C'4TH.sKoBo N! 23

Jluuegaxosrarcr
r'-xa CauKa lp.bH.rapoBa
E,'reKrpoHHa
noua
s . grancharova@pdng-bg. con

Hnrepueragpec/u(roraro e npnroxr.rruo)
A4pecna rr,:,roxurerlr:
h t t p : / , / w w wo. g e p - b g. c o m l
AApecHanpo<[xnaHaKyrryBaqa:

Oaxc
0 0 9 46 1 6 0 0

.{rpxana
Peny6r Ka
E%rrapr4.s
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I.2) Bn.a sa nr:.noxtrTenfl tr ocHoBHa.nefiHocr/[:
(nonr,rna ce or B'r,3JrorsrreJrr.r
no qn.7, T.1-4 or 3OII)
[Mnuucrepcreo Hnn apyl ar,pxaBeHopraH,
BK;rrcqr,rre;rHorexHr.rperrroHalrHur{nu

[O6rqecrnenlr yc:ryrr.r
Ll0r6pasa

Eo6qecrseH pear.rcurypuocr
n HauuosaruaareHqux/cryx6a
lOxorna cpe4a
H dHHaHcosa
!Pernouareu rurHMecreHopraH
nI4roHonrN'recra
aefiHocr
nPeruoua.nHau,ruueclraarenqr.rr/oqzx6a !34paneonarnane
MecTHL nOApa3AeneHIXl

Mecra3aorAl,rxL Kynrypa
f]Coqua,rua:anpu:ra
n Orlrlx, Ky;rr]?a lr peJrr.rfl{t
no6pa:osaHrre

aucruryt\v,s,laresgs,unu
f-.1Enponeficrca
e):
nApyro (lronr. y'rovneT

I.3) OcHosHaaefinocr/nst nr:.roxlrre,rn, cnrplana/n c:
(nonr,mace or Br,3lrorsrreJr
no . r. 7, r.5 r.uru6 or 3OII)
Ha lllouleucnu yclyrur
lllpou:rogcrro, npeHocH pa3rpeAeireHHe
npHpoAeH
ra3r.rTomrrrHHa
eHepf[t
lEnexrpuvecra eneprlrx
lXeresonrtru yc,ryru
fiTrpcene, npoymaueu,rngo6uena
nfpalcxu xe:reronr,ruu,rpaunafiur.r,
npl.rpogeurar uru ue$r
rponeft6yculrr.uruaoro6ycnuyclyrur
f]Trpceue, rpoyraaHer.rrr.r
4o6ueHa
lflpucrauuquu gefiHocru
Bb rr{ua unr{apyrr.rTBspAuropHBa
A) 3A OTKPI{BAIIE
TIOPbIIKA

HA TIPOIIEAYPA 3A Bb3JIATAHE

HA OEIIIECTBEHA

II: OTKPI{BAHE
OTKPIIBAM
rroplqKa
Enpoqeaypasasr:rarane ua o6rqecrBeHa
npoexr
oa
lxonxypc
HacricreMa3anpeABaprrreJren
nog6op
lnpoqegyprasacr3aaBaHe
flont:rsa ce or nrgloxlrrel no q1.7. r.1-4 or 3OfI
OrxprEra npoqe4ypa
flYcxopeHaua 4ororap*rec o6m:renne
Orpanuueuanpoqe,4ypa
!,{oronapaue 6ego6ssrenne
Ycxopena orpanuqeHanpoqe,{ypa
LJKoHKypC 3a npOeKT- OTKpr4T
Crctesateleu gaa.lor
lKoHnypc sa rpoeKr - orpaHr{qeH

n
n
n
n

flon:rrsa ce or sr3JroxrrreJr
no.rn.7,r.5 r.uru6 or 3OfI
Orrcpuranpoqe.qypa
ffiloronapmre 6ego6.ssreHrre
OrpaHuueua
npoqe45,pa
lKotr ypc sanpoeKr- orKpur
c o6.rsreHrre

flKoxr<voc 3a nDoeKT-

III: IIPABHO OCHOBAHtrE
flonr:rga ce or srsnoxurel no q1.7. r.l -4 or 3OII
L_j9r. 84, r.

!Ln. 16,ar. 8 or 3OII
!tr. 16,arr.8, nr,nnp. c'$r.76an.3or 3OII
r{,r.83a,a,r.I or 3OfI
9,r. 84.r.
or 3OII

. BbBBp. c qJr.86 al. 3 or 3OfI

nqr.9O, air.t,r.

or 3OfI

nqr. S+,a:r.2 or 3OfI
119s.an.3. r.

flonrnsa ce or sr,g:loxutel no qr.7. r.5 urr,r 6 or 3OII

or 3OII

n
n
n

-

PEUIEHI4EG.pcHr a)

9,r. 103,ar. I or 3OII
H.:r.103,aa.2, r._ or 3OlI
9,r. 94. a,r.2 or 3Ofl

XlLr. 105,an. I or 3On
nqr. lOS,ar. l, ur,oopl,:xac q,'r.103,ar.l or !
3OTI
rlr. I l9s. an.3. r.
or 3OfI

IV: OBEKT HA IOPAV(ATA
!Crporarercrro
SAocrasrn
IV.1) Onncanue Ha rrpeAMeraua nopr,vxara / na norpe6nocrnre nprr cbcre3areJreH
ana,ror / na KoHKypca3a trpoenT
IOCTABKA HA JII4qHN IIPEINA3HU CPEICTBA, CIIEUI{AJIHOPAEOTHO OBJIEKJIO
1 4 K O J I E K T N B H TCIP E , U C T B A3 A 3 A I ! I 4 T A " n o n p o e K r B G 0 5 1 P O O 0 1 - 2 . 3 . 0 3 0 6 7 0 - I l o , q o 6 p q B a H e H a y c J r o B r e r a H a r p y l B n p o y - . r B a H e . u o 6 I 4 BH a
HeOr r Ia3 A,4,
R r r R R n q ? r . A r : I I o r r c l R o nN , E S F - 2 3 0 3 - 0 1 - 0 1 0 0 8 / 2 5 . 0 6 , 2 0 1 3 t .
O HaHcrpaH no Oneparr4BHa nporpaMa ,,Pa3Bvrrue Ha qoBeuKtre
pecypcr4" I

no oEocoBEHr4
na3wl$4r4l
Oooco6eHa no3t urAA N! 1: ,,.qocraBKa
O6oco6eHa no3tAutA+ Ne 2 : ,,!ocraBKa
m tyNMpaH\4 Ko c rrcr\4rf"
6oryula
O6ocooeHa no3vL\vs N! 3: ,,.UocraBKa
060co6eHa
no3vrJr A N! 4: ,,IocraBKa
cpe,qcrBa 3a ereKTpo3arlura"

Ha cne[naJlHo
Ha cnel]4arHn

pa6orHo o6reKJIo"
pa6orHl,,r o6yBKtl,

H a J r r 4 q H r 4n p e l r n a 3 H r 4 c p e . q c f B a "
Ha JIr4qHfi npe.qna3Ht4 Il KoJreKTriBHI4

(Koraro ocHoaxnxr [peAMer Ha noprvxara./xoHnypca ctabpxa aonbnHHTeJrHHnpeAMern, Te

rpx6nana 6rgar onucanuo rora nore)
IV.2) 3erena
IV.2.l) Iloprvnara e "3e,renat',crr.iracnoo6xsara na Hauuouarnus n.nan
:a aeficrs[e

Aa n He El

la HacapqaBaHe sa le,renure o6nlecrBeHH nopbqKn:

IV.2.l.l) lposynroBa rpyra
xaprur
lKonnpna u rpa$r.rvna
IT
o6opyaraue
!O$nc
!o$uc ocaerreHne

nK,rnuaruqu
nfloqHcr:eauu npoAyKrnr.rycrryrlr
cpeacrBa
r,r
TpaHcnoprHr.r
nKoHeenqnoHanHu
ycJIyrH,cBsp3aHLI
CTtX
npeBo3HH
E,renrpr.rvecru
cpeacrBarn
!
cHcTeMH
3a 3apexlaHe

nY:rnqno ocBerJreHrae

[V.2.1.2) "3e,rennre" Kprrreprlrr rrprrcbcrBar BbB:
TexnuqecxaracneqnSurcaqur
Kpnrepnure ra no46op no ut.25, an 2, r. 6 or 3OlI
floxagarerrre ga ouennaua oQeprure
l4:ucxsaHr,rrranpH r.r:nbnHeHrre
Ha4ororopa (nrayeu B npoeKTo.qofoBopa)
fV,2,2) Iloprvxara e "3e.rena" n:nrx o6xnara na Ilaqnona.nnnr nJraH3a
qeftcrnne (Mo.rx, trocoqere exoKprlTep[rrre B noJrero3a apyra
ruOopuarlnn)

V: MOTI{BH
V.1) Morugu ra

HA

(6porz)
( opolf )
{ opot4 )
(6poIZ)

Aa E ffe I

PEIIIEHUE (B.pod 4)

Ha ocHoBaHre .rJr. 103, an. 1or
3 O n , B ' r ' 3 r o x r 4 Te J l r r e n o u " n . 7 , r .
6
or 3On B3eMar peueHr4e 3a B'b3JraraHe Ha oouecrBeHl4 nop%qKl4 qpe3
npoqe'qypa
npouelypa
Ha
oTKpr4Ta npoqe,qypa,
olpaH/rreHa
y
c
JroBr4.ETa 3a
He ca HaJIr4ue
,qoIoBapffHe c o6.sBreHr4e BuHarm, KoIaro
npoBex,EaHe Ha npou,e,qypa Ha roroBap.cHe
6eg o6.FareHv e.

(Kparxoonncanueua t[axrr.ruecxr.rre
o6crorrelcrra, xorlroo6ycraerr ur6opaHacrornernara
npouea}?a)
V.2) Jlnqa, lo Rorrro ce rr3trpaqa troxanara 3a yqacrrre B npoqeaypa Ha aoronaprxe 6el
o6ssren[e no pega Ha 3OII (Koraro e npnJroxrMo)

V.3) Hacroquara rrpoqeaypa e cBbp3aHac npoqeaypa 3a Bb:naraHe Ha o6nlecrseHa
noptqna trJrrrKoHKypc3a trpoexT, Kosro e (roraro e npn,roxnruo):
orKpr4Ta c p erxe Hr4e N
.u.q/ MM/rrrr
ny6rraKyBaHa

B P e r r 4c r . b p a

Ha o6uecrBeHrre

nop'bqKl4 noa

yHuKareH

N!

(nnnnn-yyyy-xxxx )
,{onuxnre,rnara/nonropnara yc,rynarlnrr crporrrencrnoe (xoraro e npn,'roxnuo):
6e: ,{.{C c AAC
Crofisocrsa
I/C(s%)
Ha o6qa

croriHocr

Baryra:

tr

n

YI: O.trOBP.flBAM
3a )iqacrue
Xo6.{sreHnero H aoKyMeHTaur,rrra
! o6xareHueror4onr,rcareirHr4{
AoKyMeHT
! noxanara sa o6ulecrBeHanopbqKa
!noxauara :a o6qecrBeHanopr,qKar.rAoKyMeHTauHrra
nporpaMa
!o6rueHuero H KoHKypcHara
!o6rn,reuuero

\{II: OBX.A.IIBAHE
VII.I) Opran, xof,ro orroeaDc 3a trporle,rlvDrrreno o6xarsage
O0raquarHo HaHMeHoBaHHe
Ro\rMCuiA 3a 3ar[rrra Ha K O H K y p e H q V C T a

A4pec
6\r F

N 18

F.rm^rr.

fpaa
Co 0rr.s

floureHcrra r<oA
1000
Teret[oH
02 9884010

E,qeKTponHa
noua

Oaxc
0 2 9 8 0 73 r 5

Hu'repueraspec(URL):
VII.2) Cpox ga [o.raBaHe xa xa,r6n: cbrJracHo.rJ,120 or 3OII

VIII:.plTA

IIH@OPMAIEf, (noraro e npn.noxuuo)

.{r,pxana
Peny6rrKa
Ebrr'apr4s

:17/03/2014

nraMeH

Kocra-utlHoB

yHII: 13e2&0Fft I 84cf dc8-!2Md4!bc849

H,jKor

/>

IE

npoeKnltn ce oc'u4ecnat6a c $uHaHcogamanooxpenaHa
OherymusHahpozpa a ,,Pa3eumue a qoae tKumepcrryx",
c"oQuuaucupua om EeponeicKut coquareHdoHl HqEqponeicKus cbro3

EBponeicklncbro3

.--*

i Eq_o.I

nPoEKT 8G051PO001-2.3.03-0670
u do6usEa efumu zatA,q"
flalanoqutmsdsmpJtd
6 npoyasa$e
,,nolo6pssaae

\

-v\

EBponerio{n
coqmneHOoHA

..IPOYqBAHE U NOEIIB HA HE@T LI IA3"AN

OEf,Btl EHl'lE 3A nOPbq KA
Ne O1 L23-2OL4-OOOII L7 .O3.2OL4r.
3A OTKP]4BAHEHA NPOqEAYPA
3A Bb3tlAfAHE HA OEI{ECTBEHAnOPbtlKA,
C NPEAMET!

FIoCTABKAHA nnqHn zPE4nASHU CPE4CTBA|CnEqnNtHO
PAEOTHOOEnEKnO n KOnEKTnBHn CPE4CTBA3A SAUUTA
no o6oco6eHnnoluunn:
O6oco6exa no3xqre N9 L:,,AocraaxaHa cneuhatHopa6oruo o6nexno"
O6oco6eHa no3xrlxe Ng 2i ,,AocraBKaHa cne1nanHnpa6orun o6yBKu, 6oryutn u
ryMnpaHnxocnonn"
O6oco6eHa no3xqr,|q Ng 3t ,,AocJaBKa
Hant4LtHu
npeAna3Hhcpe4crea"
O6oco6ena no3xqxn N9 4.,,Aoc'raBKaHanuLtHnnpeAna3Hut4KoneKruBHh
cpeAcrBa3a
enerrpogaulnra"

Bra aptara c AoroBopNeESF-2303-01-01008/
25.06.2013r. sa
6eeetsMes4Ha
noMor4/
no npoeKrBG051PO001-2.3.03OhHaHcoBa
-,,[lo4o6preaHe
0670
HaycnoBvls'ra
Harpy4 B flpoyveanen 4o6uena
Heor il ras AA"
pecypcn"2007no Oneparr4BHa
nporpaMa,,Pa3BnrveHa qoBeuJKr4Te
2013r.
napruaa Ha Bb3noKurene- 01123
(Hacrodqara rhrynHa crpaHhqa pe$epnpa rcru Peuteuue(aepcun 4) or pe4arrop ua
Qopuu ua Areuquc no o6qecrBeuure nopvuxu)
Bb3NOXUTEN:,,NPOY.IBAHE
U AOENB HA HEQTU TA3" M

Ha.Tornrfffl

noKvMerrr e r,nrnrnes

c rhrs;sconar-a

nnr.rom sa FRnonencKr,{e corrr,lanpH (hoHn
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Cr4rpxauue na AoKyMeHT

01123-2014-000r
I. II. IV.
BG-rp. Cot[un: Iloxynxa
OE'IB,IEHUE 3A OEIIIECTBEHA IIOPT,qKA OT Bb3JIO]fl,ITE,'I UO qJl, 7, T. 5 VIJIU
6 OT 3OTI
.llocrasxu
PA3nE"rII: Bb3JIOXI{TEJI
I. 1) Hauuenoraur{e,aapec[ n Jruqa3aKoHTaKT
Ilpoyvrare u go6w na ne$r z ra-:A,{, y.n.Cre<fanKapa4xaNs 2, 3a: r-Na Cauma
fpr,n.rapona,Perry6nzraBurapur 1080, rp. Co$r.rr,Te:r.: 02 9461600,E-mail:
s.grancharova@pdng-bg.com,
@axc:02 9461600
Nl 23
M-f,cro/N4ecra
saKoHTaKT:
rp. Corfur, 6yr. Craruxr<ono
I4nrepnera4pec/u:
oprau/nr:roxure.ru:www.ogep-bg.com.
OcnoseuaApecHaBb3nararqrn.r
h@://www.ogep-bg.com/bgiarticles.html.
Aapecua npo$r.rna
HaKynyBarra:
Aapecr rr Jrttqa 3a KoHTaKT, or Korrro Molne Aa ce noJryqI,t AonbJrrrrrre!'rHa
nnr[opuaqux: Ha ropenocouerur aApec3a KoHTaKTIT.
Aapecu rr Jrnqa 3a KoHTaKT,or Kouro MorrteAa ce noJryqu AoKyMeHTarInq3a
yrracrfie: Ha ropenoco.reur4ralpec 3a KoHTaKTrr.
Aapeclr r{ Jrrrua3a KoHTaKT,Ha Konro rprbna ga 6r'gar uruparenu ot[eprure u.nu
3aqBJreurrqra3a yqacrrre: Ha ropenocouentls,ap'pec3a KoHTaKTIT.
cerp3ana/u c:
I.2) Ocnonna/r.rgefinocr/lr Ha Bb3Jro)r(HTeJra,
flpoyunane u 4o6un Ha rrpfipoAeura3 urz ueQr
PA3NEJI II: O6EKT HA OBIIIECTBEHATA

IIOPbHKA

II.1) 0nucauue
II.1.1) HaurreuoBaHneHa rropbqxara, aaaeuo or Br,3,iloxltreJrfl
,,,{ocrama Ha rvl-untr npeArra3Hlr cpe,4crBa, cneqr{aJrHo pa6onro

o6ret<ro rr

floqo6pxnane
KoJreKrr4BHr.r
cpercrBa 3a 3arlura, no npoer<rBG 051PO001-2.3.03-0670
HaycJroBrra Ha rpya B flpoyqBaneu 4o6un ua ue$r u ras A,{, nln Bpb3Kac ,{orooop
Ns ESF-2303-01-01008/25.06.2013 r., Suuaucupan no Oneparl4BnaIlporpaMa
pecypcu" no verupu o6oco6eHli[o3LII{I4LI
na voBerrrKr.rre
,,Pa,:nurr.re
Ha crpo[TeJrcrBoro, aocraBrara
II.1.2) O6err Ha rropbqrara u Mscro Ha rr3rrr,JrHeHrre
nJrrrycJryfaTa
,{ocranxr,r
floryni<a
Mscro Ha rlsnHrueulre:rp. ,{o:ruu.{r6nur, yr..{urr.rvo le6enxnon J\! 12
KoTNUTS:BG314
II.1.3) Hacroruoro o6qn.neuuee sa:

17.3.2014r.
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BrgraraHe na o6rqecrnenanop:s.rra
II.1.5) Kparxo orrcaHrre Ha nopbrrxara
,,,{ocrarxa Ha nr4rrHr4npeAna3uu cpe,ucrBa, cfleq[aJrHo pa6orHo o6reuo

lr

Korrerrr4Bur.r
cpe,qcrBa3a 3arqrrra,no npoer<rBG 051PO001-2.3.03-0670
llo4o6prnaue
HaycnoBr.nraHa rpya n llpoyunane r Ao6[e na ne$r r.rra: A,{, rrn nprsra c loronop
Ns ESF-2303-01-01008/25.06.2013 r., Quuaucupan no Oneparunna nporpaMa
,,Pasnurze Ha qoBe rKr,rrepecypcu" rrpu cneAHnreo6oco6ena [o3LIIIt4Ir:o6oco6ena
no3rrlr{r No 1: ,,.{ocranra Ha clerlr4aJruopa6orno o6neKno";o6oco6enanosuquqNs 2:
,,,[ocranra Ha cneqlraJrHr4pa6ornu o6ymu, 6oryurn r4 ryMIrpaHI,Ir<ocrtorrau";
npeAna3ur4cpe4crna" o6oco6esa
o6oco6ena rro3r.ruurNo 3: ,,,{ocranna Ha Jrr4rrHr4
rro3r4rlHrNl 4: ,,flocrarKa Ha Jrr,rqHr.r
rrpeArra3Hurl KoTeKTHBHvcpeacrBa 3a
erertposaqura".

,,flpoyuraue

ll

ao6ne sa

uet[r

u

rag"

A,{

npegnpae

rrr.rporoo6xnarnacrparefr,rJr3a rroBr.rlraBaHe
Ha craHAapraHa xuaor na pa6oreufiTe B
-fi fiocrerreHuo
ApyxecrBoro vpe: no4o6pxaaue KaqecrBoro na pa6oruara cpe4a
npr,rBexaaHeHa ycnoBr4rraHa rpyA n "flpoyunaue w ro6us ua ne(fr r4 ra3" A/4 B
csorBercrBr4e c HopMr.rreu r43r4cKBarr4flTa
na eeponeficrrar narap. Karo rracr or
lpaKTHqecKoTo ocBrrlecTBrBaHeHa Ta3r, cTpaTer[r,

.qpyxecTBoTo cb3aaae

na 6esnr,slresqna
cboTBeTHaTa
OpfaHr43arlru
3a ylc.acTve
B flporleaypa3a npeAcTaBrHe
lprluancoeanouorq BG 051PO001-2.3.03,,Eesonacenrpy4" v roArr.rca c Arenqfisra
no saerocrra .{oroBop 3a 6eler:ue:gna $nnancoeanoMoq Ns ESF 2303-01-01008or
25.06.2013 r. Eana or ocHoBHr4Te
aeftuocru B rrpoeKTae aocraBKa Ha Jrr4qHLr
npeana3HrrcpeAcTBa
14KoJreKTr]BHr.r
cpe.qcTBa
3a 3aulr,rTa.
II.1.6) Koa crruracHoK.nacn{uxaropa na OII (CPV)

35113400,18143000,18444200,
3l2 I 0000,I 8830000
Onucauqe:
3arqarno u [peA[a3Ho o6rexro
nnenncasq
c-..,rnHpoBKa
rr
flpe4nasnu racxn
ypear.r3a KoMyrvpanelrnv npeala3BaHeHa ererTprrr{ecKu
Erexrpu.recrcrE
Beprru
flpe4nasur.ro6yaxlr
II.1.7) floprvxara e rrpeaMer na Cnopa:yueHnero 3a AtptrcaBull rropbqKlt (GPA) ua
CserosHara rrproBcKa opraHn3arus
IIE
II.1.8) O6oco6eHr{
rro3rrrtfir
.{A
O@eprnrpr6na 4a 6rgar loaaAeurl:
3a equa lrrlr noeeqeo6oco6eHr4
no3arllnr
II.1.9) II{e 6rqar npueuaru BaprraHTrr

HE

17.3.2014r.
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II.2) Ko;ruvecreo uru o6eMHa nopbqxara
IL2.1) O6uo KoJrnqecrBou.nuo6eu
flpe4rrrer Ha noptqr€Ta e AocraBKasa: no O6oco6eHano3r4rl[r 1: .{ocrarra ua
pa6or:uoo6:rer<no:1.1. Teprrrzunuo6;rexna,KocrroM;3zIr.ruoqre c KaqynKa
cneqrraJrHo
u flo.rryrauepfi:on - 382 6por rounnerru1' 1.2. O6rcu,sro, rrpeArrtr:Ballloor
- 382 6pon
ne6naronprurnn aruoc$epur,rycnoBwr, KocrToM:-flxe u norryrarqepr-r3oH
KoMfineKTu;llo O6oco6eua flo3lrqfir 2: ,{ocranxa Ha crequaJrnrl pa6orHr4o6ynrn,
6orynru fi ryMr4paHKocrroM: 2.1. O6ytxu, c6c 3arr{r,rrHo
6ou6e- 384 u:aSra.;2.2.
ycroiivaer, ct'c 3atqflTHo6ou6e- 370 vu$ra;
Eorymz-rynenu- MacJror{ KrrceJrrlHHo
- 241 6pot KoMnneKrr4;flo O6oco6esa
2.3- fyrvmpauu KocrroMrr-sKe rr rranTa:roH
lo3rrqr4r 3: ,{ocrasra Ha nr4qurrrrpeAna3Hr4
cpeAcrBa(InC): 3.1. PrKasnqIl- 4 804
vr.r{ra (or nlpBri Brr,q2800 6poa .nr{rone or Bropu Bua 2004 6pox .rzSrone); 3.2.
-320 6pon;3.4.
Prxanuqu -ycroir'tusu- 2244uu$ra;3.3. 3aulrrna xacKa,c noAKacHrrK
BsHlrHr4 a:rrnrfonu 3a MoHTalKKcM KacKlr- 208 6poq; 3.5. 3a:rlurua Kacr(a 3a
enerrporexur.rqfi - 28 6pot; 3.6. llpe4na:en mneM, npo3paqea - 20 6pot; 3.7.
flpe,4nasnuoquna, npo3paquu,or ":arpur rlrn"- 135 6por; 3.8. flpe4ralnu ouura,
npo3parrnn,or "orxpur mn"- I43 6pox;3.9. llpe4na:uu oquJra,rr,Muv, or "orrpur
rxn" - 74 6pox; 3.10. Prr<anuqz3a 3aBapqrrlt4-9 vu$ra; 3.11. Ilheu sa :anaprnaue-9
6pot;3.l2.3anapr.reu KocrroM-9 6por rouunerra. 3.13. Korag Bracoq[HHa
3arllrra, c
oc[ryprrrenHo B6xe r.rKyKa- 34 6pox. flo O6oco6enafio3rrqur 4: .{ocranra rra Jrr{rrnr.r
rrpe.uriurttr KoJreKTr4BHtr
cpeAcrBa3a eneKTpo3arrlura:
4.1. ,{uelercrpuqnu 6orn- 28
t$.; 4.2. ,{uererrpu.ruu prraezqu-28 vS. 4.3. Kon:rexr enexrpo3arqrr
rHrr cpeAcrBa
npu pa6ora IIoA BrrcoKoHanpexeHrre-4 xoun:rex'ra, Bcer(r4or xofiTo sKffoqea: .
3a:euleurae-npeHocl4Mo
flpeHocr.rMo
r43oJraquourroc
3a B6xe - 16p; . 3agerra:resue
(fa:uz xnerru 3a rfirna,3a3.KJr.HoBa1 6p; . 3a:errl:reHrze
lpenocr,rMorconarlr4oHHoc
c
1 6p; . 3arelrreHfie rrpenocr.rMo
rr3oJraqr{oHHoQasnu rcreuu 3a BBxe, 3a3.KJr.HoBarparnlr rrtelru [onyr43.Hox., 3a3.KJr.rrera
rr c K]rer{rr sa BII- 1 6p; . Ll{aura
rpasoyxa:arenna rosranrna./

6esxoHrarcrua -

1 6p;

.

Il{anra

rr3oJlaqlroHHa,

MaHI'I[ynarII4oHHa-1 6p; . IqaHra 3a npelrocllMlr 3a3eMIrreJII{- 1 6p; ' Ilama
pa3prAHa-1 6p; . Tecrep
rr3oJrarlr4oulra,
cnacrlreJrHa-1 6p; . I{aura v3oJrarlrrouua,
U:12-7 50y LED- 2 6p; ' Kttlzrlrvera AIteneKrpI{tIHIr-5 6p; ' tr{n4Itratop 3a Kbco
cbeAr4Heurre
Ha eneKTpo[poBoA3 6p.
flporno:ua croftnocr 6er [[C
142007.26BGN

11.2.2)Onuuu
HE
II.3) Cpox na 4oroBopa rrJrr!KpaeHcpox 3a n3rrbirrreuueHa rropr'qKara
Cporcua rr3nbJrrrenreB AHrr
30
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PA3NEJI III IOPIIJII,IqECKA.

I4KOHOMIIIIECKA.

OIIHAHCOBA

I,I TEXHTIqECKA

I4H@OPMAUI,I.f,
III.I) Ycronnr cBbp3auuc u3rrbJrnen[eHa noptqrcara
III.l.l) IftucryeMrr Aeno3[Tx n rapanuutr
l. fapanqux 3a yqacrr.re: Yvacrnuqnre npeAcraBrr rapanrlur 3a yqacrr.re no
o6oco6eHu rracrr.r,KaKro c.rreABa:3a O6oco6ena no3r,rr{r4rJ\! 1 - ,,,{ocrarxa Ha
creuuaJrHopa6orao o6:rerlo" B pa3Mepna 400 (verr,rplrcrorun) ln.; sa O6oco6eHa
no3firlu-f,No 2 - ,,.{ocraBr(aHa crreqtraruu pa6ornz o6ynxu, 6oryurn rr ryM}rpaH}r
r<ocrrorrau"
B pa3Mepna 370 (rpvcra u ceAeuAecer)nn.; ra O6oco6euanostruusNs 3 npeana3HucpeAcrBa(n[C)" e pa3MepHa 400 (uerlrpr.rcrorun)
,,.{ocranxa Ha Jrr,rrrHu
.nr. sa O6oco6eHarro3r.rqurNt 4 - ,,locranra Ha nr4qurrrr KoJreKTr.rBHu
cpeAcrBa3a
erexrposarqrEra"r pasuep ua 160 (cro u ruecr4ecer) :rs. 3a eccra or o6oco6enure
no3rrqur4ce BHact orAenHarapaHrlr,rc.fapauqurra./aure 3a yrracrr4eute4sa Ia e/ca
no4 Soplra na 6asroga/u rapau4utlu (npe4cranr/r ce opurwwatlu na 6ant<osara/re
rapauqua/u no o6paseq or AoKyMeHrarlrlrra- O6paseq O-5) ulu napuqHa cyMa
(lpe4cranr/r ce sanepeno/uxonuels.sa 4orylreura/zre) BHeceEarro c-[e.4uaracMerKa
na ,,flpoyueane L .4o6uBna uetfr H ra3" A.4: I-{eurpanra Koo[eparr4Br{a
6auxa A.{ K:ron flneneu,y;r."Baorr Jleecxr" J',Ib150,
BIC; BG65CEC8979010E1639801,
IBAN:
CECBBGSF, Ba:ryra: BGN B uapeNgaHero3a nJraqaHe3a.46lrxr4Tenuo
cneaBaaa
6rge sanucauo,,fapanqux3a yqacrr4eB rrporleAypa
Ns 01123-2014-0001,
On J\! ....
(nocovea ce HoMepasa o6oco6esara fio3r4rlrry,rlo Korro ce BHacr mpaHuutra)"
Yqacrnuxlr uz1upa catv'$oplrara Ha fapaHr1u.flra
3a yqacrfie. Koraro yuacrnuxtr e
o6eAr4HeHr,re,
Koero He e ropr4AuqecKo
Jrr{qe,BceKr.t
or cr.qpyxHrrqure B Hero Moxe .qa
e HapeAr.{Ten
no 6aHxosararapanqrrr, cborBerHoBHocIrreJIHa cyMara tto rapaHufitra.
Cpoxrr ua Berlru.4Hocr
Ha 6aHroeara rapaHqr4.s
3a yqacrue cneaBaaa 6tae se noKparLK or

cpoKa Ha BalJruauocrna otfeprara Ha yqacrur4Ka. Vcrosr4.sra 14

LI3LrCKBaHr.rrTa
KGMrapaHrlr4sra34 ysacTveca rocoqeHr,rB AoKyMeHTaqurTa
3a yqacTue
- yqacrHr4x6TonpeAeneH3a rr3rrbJrrr,rre;r,
B npolleAypara.2. lapau4zs 3a lr3n6:rHeHr4e
cneABanpr.rro.qlr4cBaHeHa loroBopa 3a IIopBqKaAa npeacTaBl.I
3a BHeceHa
AorryMeHT
fapaHrlH.tr3a r43rr6JrHeHr4e
Ha 3aAr,JrxeHrrrracrr ro Hefo, B pzBMep Ha 3 Vio or
crofinocrra Ha floplrlKara. Yc:rosl4rra v v3t4cKBart4lrrano orHoIIIeHIreHa mpaHIILItra
3A I43[IT,.IIHEHI4EHA AOTOBOPA CA ONPE.4EICHI,I B

O6oco6enfiTe no3r{q!rr4, or

TIPOCKTI,ITCHA AOIOBOPI,I IIO

AoKyMeHrarlprrra 3a yrracrr,re B

rrporleAypara.

f apawluna/ure 3a H3[6JrHeHr4e
ce npegcran.r/r3a BceKrr.4oroBoprrpracrunoqBaHe
Ha
Karo B c.ryuafi, ue 3a HsKorKo o6oco6eHu no3rrlltr4 e
AoroBopa 3a LI3II6JIHeHI4e,
o[peAeneHear.rHH3nbJrHrrTeJr
r4ce cKjrroqueAr4H
e.4HarapaHqus
.4oroBopce npeAcTaBs
3a LI3n6JIHeHI4e
Ha rlenrlr AofoBop. Onpege.nenu.nr
H3nbJIHI,ITeJr
r.rs6r.rpa
calr Sopnrara

'
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Ha fapaHqurTa3a E3rrbjrrreHue.I
apaHt\uflTa3a r{3rrbJlHeHrre
ce npeAcTaBrB eaHa oT
cJreAHnreQopuu: - HeorMeHreMa
u 6eeyc:ronno[narr,rMa6aHxonarapanrlr4sB non3a
Ha Btsroxurerl
ullu - naprqeu aeno3ltr no cJleauara 6auKoga cMerKa Ha
"fipoyunaue u Eo6us na ue$r z ras" A! a "l-{eurpamraKoo[eparuBHa6anra" A!,
xron flrenen, BIC: CECBBGSF; n rena - IBAN: BG65CECB979010E1639801.
Koraro ns6panurr v 3[T,JrHr,rre.]r
e o6e4unenue,Koero He e ropr{ArrqecKo
Jruqe,BceKr,r
or ctapyxHllt1ure B Hero Moxe aa e HapeAr,rren
no 6aHroeara rapaulllrt, ctorBerHo
BHocr,rreJrHa cyMara no rapaHqr.rrra.fapasqunra 3a yqacrrae ce ycBorBa Ilnfi
ocso6oxrasa or B63roxurers crrJracuo pasnope46nreHa .rr. 61 u,tr. 62 or 3Ofl.
Ycroguqra fi cpo(oBere 3a 3aAbpxaHe luu

ocno6oN4aBaHeHa fapaHqurra 3a

r,BlbJrHeHrreca c6rJracHorrpoeKTaHa aofoBop oT aoKyMeHTarlvflTa
3a yqacrr.{e.
PasxoArareno orxpr.rBaHero
Pa3xoaure
Ha rapaHrlnr4reca 3a cMerKana tr4gnsrHr4rers.
no eBeHryernuoro
r.rMycBorBaHeca 3a cMerKaHaBr,3noxureJul.
IIL1.2) Yc,rorus n HaqrlHHna rlunancupane ll nJrarrlaHeu/[Jru [peflparxa Kr'M
parnope46lr,KoHTor ypexnar
cborBerHl-rTe
Oznancupanero e rro [poeKT "IloAo6pqeaHeHa ycnoBlltra Ha rpya e "llpoyvnane u
c.{oroaop ESF-2303-01-01008125.06.2013
r.,
Ao6rasHa ne$r n rae" A.{, nsn Bpr,3Ka
cKJrroqeHc Areuqasra rro 3aerocrra 14ApyxecrBoro Eenetfltqraeur,no Cxeua :a
6e:nbsl{e:aHa Sr,ruauconanorr.rorqBG05l PO001-2.3.03 "Besonaces rpya", raro
o6rqarata c'rofinocr Ha rrpoeKTae 236 194,81 :rena,xaro crtpznancupaneroe a o6u1
qacr e or co6crseHucpeacrBaHa flpoyqBaHe
pa3MepHa 188 955,85 JreBa,ocraHar'rara
B JIeBano 6anroe ntr no
II Ao6uB Ha He(bTr,r ra3 A'4. fharqaneto ce I43BBpIIIBa
6anxosa cMerKa Ha r43n6rHrrrers,cbrJracHoycnoBr4rra r4 cpoKoBere,nocoqeull B
roroBoprrre 3a u3n6nHeHI,Iena o6oco6eHr4re fiopr'qKr,r rro I{3[BJIHeHIIeHa
o6qecrnenara nopurl<a.
III.l.3) tr{ucreaHe 3a cr,3AaBaHeHa ropr{AnqecKoJrnqe,Koraro yqacrnrrKr,T, orrpeAeJreH
3a [3nbJrHrireJr,e o6e,qnneunena t[u:uvecru lr/n.nn ropr.ralrvecKuJrxqa
H.slraraxoea usucKBaHe.
III.1 .4) .{pyru oco6eHuyc.noeur
.{o yvac'rue B nporleAypara ce Aorrycrar yqacrul,Iqfi, KoLITolrMar cborBerHLITe
TexHLtqecKI.t BT,3MOXHOCTR U rna.nn$UXaqnt

3a

I,I3II6JIHeHITe Ha

npeAMeTa

Ha

(noao6uu) rzt:.renufl
c
noprvxa'ra:1..{anpr,rrexaBarorrr.rrB aocraBKaraHa aHaJIoruqHI,I
[pe3
lpeAMeTaHa [op6qKaTano cBoTBeTHaTa
o6oco6eHano3llqru L Aa ca LI3rI6nHunI{
nocJrearrr{re3 (rpu) foAr4uu flpeAv r43rrrrraHecpoKa 3a noAaBaHena o(peprure,
MrrHr4MyM
3 (rpu) Aororopa ra ,,nogo6uu aocrasru" no c6orBerHara o6oco6ena
[o3HIlI4r OT [peAMeTa Ha flOpGq(aTa,BCe(]I OT TtX npI-IApyXeHOT [penop6Ka
(pe$epenqrag) 3a ao6po r,r3IIGJrHeHI,Ie,
v3AaAeHv or clorBerHl4Te B63JIoxIrreJIIr.
pa6orHo o6reKno (:a O6. noauqur
,,floAo6ulr AocrasKlr" ca rocraBKu Ha crreqrraJrHo
Nbl), urlr Ha cneuuarHr4 pa6ornu o6ynxu, 6oryutll a ryMIrpaHI.It<octonu (:a

'
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O6oco6enano3 ur.{r Jtl!2),r-rirnHa ruqHlr flpe.qrra3Hrr
cpeAcrBa(sa 06. uo:nqzr N3),
uru na JIfIC u (oJreKTr4BHr4
cpeAcrBa3a 3arrlrrra:a e:rercrpo6esonacruocr(sa 06.
rlogl4rlr{rNt 4), c noAo6naHoMeurJrarypana o6qneHr.rre
B Hacrorrqara npoqeAypa,B
3aBr{cuMocr ea i(os o6oco6ena rro3r.rrlr4ryqacrnt4K6T no4ana orfepra. Koraro
yqacrHraKlT no4ana orfepra 3a 06. rro3uqIar Ns1, rpr6ra Ia e r,r3n6nHr4n
npe3
flocJreAurrre 3 (rpu) roarrnv flpeAr,r vsr:aqa*e cpoxa 3a no,qaBaHena otfeprure,
MrrHr{MyM3 (rpra) AoroBopa :a ,,no4o6ulr gocrarxlr"

sa 06. notuqu.r }',M,

npr,rApyxeHr4
c npe opr,Krrsa 4o6po r,r3n6JrHeHr4e.
Koraro y.ractrrrr,r no4anaorfepra
sa 06. nosraqurJ\b2,rpx6na Aa e r,r3rrGJrHr.rJr
npe3 rrocneanr.rre3 (rpu) ro4anz npe4ra
u3Tr,rqaue
cpoKa3a rroAaBarre
na orfeprlrre, Mr,rHr.rMyM
3 (rpr.r)4oroeopa :a ,,no4o6nu
4ocraaxr,r"sa 06. noguqllr J\b2, rpu4pyxeu[ c rrperroptKn sa 4o6po r,r3ntnHeHrre,
Koraro yuacrnuKbr rroAaBaoSepra:a 06. nosmlu.{Ne 3, rpx6na Aa e r,r3[6nur,rn
ripe3
floc:rerHlrre 3 (rpu) roAr4Hr.rnpeAlr r.r3rr.rqaHe
cpo(a 3a rroaaBaHeua o$eprure,
MI4HLIMyM
3 (rpz) 4orooopa sa ,,nogo6rilr AocraeKfi" sa O6oco6eua noaraqrarJrlb3,
nplr.{pyxenr.rc fipeloptxr.r sa go6po rr3rrb;rueHr4e.
Koraro yuacrrrrartr noganao$epra
sa 06. nognlur J\! 4, rpr6ra Aa e r*nlnHrrn npe3 nocneAHnre3 (rpz) rograru npe4u
tl3Tr{qauecpoKa3a nolaBaxe ua o(leprure, MrrHr4MyM
3 (rpu) aorosopa 3a ,,rroAo6Hr.
Aocranxu" sa 06. nosaqu.flNo 4, npugpyNeHuc npelop6Kr4sa go6po ugnsmresze.C
ear,rHAoroBop Moxe Aa ce AoKa3Baofilrr rro fioBeqe or eana o6oco6eHarro3rrqwr,
crl{ra AofoBopcr Aa e c npe4Mer ,,no4o6utt qoctatrt"

[o cborBerHare no3r{rlur4.

2.Ilpousno4rare:rl4re
Ha r.BAeJrurrara ca B:sBerr4
Lr npunarar cr4creMa3a yfipaBneur.re
Ha KaqecrBoro EN ISO 9001:2008, r4jrr.rer{Br,{BarJreHr,
c o6xnar [porr3Bo,ucrBoHa
r434elrusra,rrpe,qder Ha rropr,qKara3a cborBerHara o6oco6eua nosuqur. Koraro
yrracru[Kr,r no4anaorfepra 3a 06. no3uuur J\! 1, npousno4ureJrr4Te
Ha npeAnaraHr4re
u3relrr4flcneABaAa ca BbBeJrrr
u npfinarar cvcreMa 3a ylpaBneHrrena raqecrsoro EN
ISO 9001:2008 r{JrrreKBr{BaJreHr,
c o6xear [por43Bo4crBoHa cfieqlranHopa6orHo
o6rer<ro r,rnuno4o6na 4eftuocr. Koraro yvacrnraxcr rroaaBao<fepra:a 06. no:uqft.f,
N 2, npollsno4r4TeJrrrreHa rrpeAnaraurlTevgqerr4s.cne4Ba ,ua ca B6Benr,ru up[narar
cr.rcreMa3a yrrpaBneHrre
Ha KaqecrBoroEN ISO 9001:2008ra:rrnereuganenr:,c o6xnar:
npolr3BoAcrBo Ha cneuua,rur{ pa6orru o6ymu, 6oryuru, ryMr4paHr4KocrroMn,
npeAcraBJUIBaIqu rpr-<Hrt [pe.q[a3Hr,r cpe.4crBa rzlra no4o6na 4efinocr. Koraro
yqacrHlrrr,Tno4anaoQepra sa 06. uosuqur No 3, nporasro4r,rreJrr,rre
Ha npeAnaranr{re
IBAeJrrrrcneABaAa ca BGBeJru
lr [puJrarar cucreMa3a ynpaBneHe na xaqecrnoro EN
ISO 9001:2008 rrJrr{ eKBr4BaJreHT,
c o6xrar npor43BoAcrBoHa Jrr.rquri[pe.q[a3Hr4
cpeAcrBar-rrtunogo6na 4efinocr. Koraro yuacrmzKbrnoAaBao$epra sa 06. noszqfix
No 4, npor.rsno4 TeIr4TeHa npeAnaraHr.rrev3qenr4r cneABaAa ca BbBeJrr.r
14rlpr4narar
cvcreMa3a ynpaBnenr4e
Ha KaqecrBoroEN ISO 9001:2008r4Jrr4
eKBr4BaJreHT,
c o6xBar
IpoI,I3BOACTBO
Ha Jrr.rqHr,r
IIpeAIIrBHr4rr KOJreKTr4BHr4
CpeACTBa
r4nr4
3a eneKlpo3zU{r,rTa
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no.qo6na .qefinocr. 3.Yqacrnuqme

B rlpolleAypara,

B cnyqalaTe Koraro He ca

npolr3BoAr{Tenr{,Aa ca olpaBoMolrleHu or npoll3BoAlrTent Ha 34eIlwffa 3a AocTaBKa
Ha r*AeJrr4rra r,r [prreMaHe Ha peKnaMaqrru Ha reprrropr,r{ra
r4nr4 Aa r4MaT B63MOXHOCTV Ia

tapallTupaT,

na Peny6nltra

Ernraprax

rle IJIe qpe,qocTaBtT rapaHIII{t

3a

t434elfi4g.,npeAMeT Ha rropbqKaTa, C6TJIaCHOyCJrOBrUrTa14 CpOKOBeTeB
AOCTaB.f,HI4Te

Texn.Cn-s.
III.2) Vc.rronur 3a yqacrr{e
3a BrrucBanero
III.2.1) I{:ucreaHuff r(BMKaHArrAarnrerlJrnyqacrHr.rqnre,BnJrrcqrrreJrrro
urr r nporpecnoHaJrHn
rrJrurbproBcrr{ perltcrplr
u un$opvraqzr: O$eprara cl4lpNa: 1.1. IIII{K J\! 1
I4szcr<yeuu4orcyMeHrr.r
a.
"AOKyMEHTI4 3,4.IOAEOP", n roftro ce roctaBtr cneAul4reAoKyMeHrr4:
O$eprara O6paseqO-1- oprruua,r; 6. Cnr.rcrr na Ao(yMeHrlrre,c6A6pxarqfice B
3a pe rcrpallut unx
o$epmra O6pa:eq O-2- opuruuan; n. Konue or AoKyMeHTa
qn.
23 or 3TP, Koraro Vqactsurt'r e
Eauneu uAenrz$r.rraquonenKoA,ctrJlacHo
3a caMoJII,IqHocT,
roprrAuqecKo
irr{qeuJrr{eAEonllqeETGpfoBeII;KorlueoT ,qo(yMeHTa
yrracrurrror
nl4qaflpeAcraBtr
llyxrecrpaqurr
ropr,rAr,rqecKrr
Koraro
e rflrsuvecxo naqe.
cborBereHeKBuBaJreHTeH
AoKyMeHr3a perucrpauut rlml rgenrr.r$uralll4oHeHHoMep,
q ci,ae6er uru aAMrrnr{crparlrBeuopralr B a:bpxaBara,B
r43IaAeHor KoMnereHTHr4
r.IJII4
na (fnsr.recroro mlrle; r. flpu
Korro ca ycraHoBeHr.r,
Ao(yMeHT3a caMoJII{qHocr
yvacruur<o6e4uneHve- 3aBepeHo
sa
KorIIieua goryueur (4oronop/cnopa:yrueuue)
qe
Koero He e
cr,3AaBaue
na o6e.qrnenue(n cnyvaft, Y'{acrnl4rr,r e O6eAr,rneune,
ropr,rArrqecKo
:ruqe), uo4nucaHor Jrr.Iara B O6egunesnero,n rofiro :agr,lxareJlHo ce
na o6e4Iauenue,cneABaAa
rrocoqBarrpeAcraBJrrBarqrrrr.
,{oryuentsr :a c63AaBaHe
.re o6eauHeT{nero
I43I4cKBaHI4t,
rlocoqeulr
y,qocroBeprBa,
orfoBapr rr Ha3aa6JrxrrreJrHl4
qe
qyxlecrpaHHo
tpa:uuecro
B .qoKyMeHTarlzrra3a yrracrue. B c:ryuafi, Yqacrnzrtr e
no 6yrna ,,n" no-rope
ll.nz rcprlauqecKonrzqeIJIII rexuu O6erusesus, aoKyMeHTIrre
ce rrpeAcraBrrr.{n o$uqua:reu[peBoA.A. flrmrouor{no Hanul{ero, noAnl4cBalqo
r<onIEe)npe4craBt ce, Kofaro
rrllrrHorapr{anuo3aBepeHo
o$eprara (opr.rr.rHaJr
o$eprara (rarro r-r4pyru AoKyMeHrvor nea) ne ca noA[[caHI,Ior
a or Ir3pIrtIHo
npeAcraBnrBarqns/re
Yqacrnura, ctrJracuoarcyzrnuoroMy cbcro.rrHrre,
qJr.
yrrbnHoMorleHHeroBnpeAcraBrrer..{er<lapauurrre
no
47, a:t. I u an. 5 or 3OlI ne
or fl:sluorr.torqnur.e. ,[ex,rapaqut 3a orcbrBrreHa
uora'r aa 6r4ar noAnr4cBaHu
'fr.
o6cro.f,rercrsara no
47, ar. 1, r. 1 u ast.5,'r. l or 3OII -O6paseuO-3 - oprrrllHan;
x. .{ex,rapaqrax
sa orctcrBlreHao6crosrercrgararroqJr.47, ut. l,t.2 u'r.3 nat 5,.
r. 2 or 3OfI - O6paseqO-4 - opuruHan;r),{or<yueur/u:asnecenalulAPAHLII4SMI4
3A YI{ACTZE s orKpr4TaranpoqeAyparto o6oco6enprqacru - opu rHaJIHa
:a
I,t..{or<a.:arencrea
6anronara rapanqtls I.rrl4Konve Ha rl:IarexeHAoKyMeHT;
t4xonoMr.rqecKo
u $rlnancoeo c6cro.suueuo.rr. 50 o:r 3OlI csrnacuo rocoqeHlrre
pasgerlIl2.2)
n
or O6.rsreHlreror. lora:atercrna 3a rexHl4qecKrrre
AoKyMeHrr.r
B
Bt3Moxrrocrrr14rna:ru(furaqur no qr. 51 or 3OlI clr:racno [ocoqeul4TeAoKyMeHTr4
par.qerIII.2.3) or O6.f,erenllero:r..{etcrapaqur :a [plleMaHeHaycnoBlrtra B flpoercra
Ha Kontpmtmna
n..{exrapaqnx 3a Jrrafica
HaAoroBop(O6paseqO-8)- opr,rrrana,r;
rlHTepecurr cB6p3auocr(O6pa:eq O-14) - oplrruua:r;n..{er-napaquxsa
o6cro.f,rercrnarauo un. 93, naparparp1, ttr. 94 u 'un.96, naparpa$ 2, 6yrea "a" or
Pernavenr (EO; Eeparou) Ns 1605/2002na Cssera or 25 tottu 2002 f. ornocHo
rlpr4noxllMt<tu o6qur 6ro4xer na Enponeficrrare
tfuuaucoauaperJraMeHT,
o6rqnocru,ctorBerHoqn. 106,naparpa$1,.r:r.107r qr. 109,naparpa$2,6yrea,,a"
or Per:ralrenT(EC, EBPATOM) Ne 96612012na Erponeftcrre napnaMenrI4Ha
sa o6rqlrt 6roAxer na Ctroga,
Cuera ornocno $anancorure fipaBnna,nprrJIoxI{MI'I
Karro 143a orM*ra na Peuauenr (EO, Erparolra)M 1605/2002r (O6pa:eu O-15) -
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opurr{Han;o..{ernapauua:a ctrnacue sa yuacrve Karo Ilo,ull:nr,Jrlrurenno o6pa:eq
reJIIr O-9, seruro c IoKyMeHTr.rre,rrocoqeEr.rB .qoKyMeHTaqucra
3a IIoAIT3TIIJIHIT
opurrrnan. Ilrrrlr< Ns 2, n roftro ce rocraBs Texnlrqecr<oroflpe,qnoxeHl4ega
r,r3rrtJrHeHrre
Ha rroptqKararro O6pa:eq - 10. Kru Hero 3artnxl4TenHoce [peAcraBtr
r,raprr4Kynrrre,3a
Kor4Toe [peABr.raeHo
B TexHLIqecKLITe
MOCTpr4,
3a [O3r4Urrrire
Ha
llopcqKara.
B
nrun
Jrl!3 ce nocras.f,
cnequ([uraquu u cpoK3a rr3[bJrrreHrre
qeHoBororrpeA,'roxeHrre
HayqacrHr4rarro O6pa:eq O-1 1. Clr:racso .rr. 57, ar. 3 or
3Ofl, roraro yqacrHrlKsTnoAanaotpeprasa noBeqeor eAHao6oco6enauosuqr.ra,
nrzr<oseN9 2 r.r3 ce npeAcrasrr 3a BcrKaor [o3t4urr]lre.Yvacrurr , 3a Kororo e
r{aJrr4rle,
HrKoeor o6croqrercreara rlo r{JI.47, anl u a,r. 5 or 3OfI unu ne e
lpeAcTB[n

HtKoIt oT AoKyMeHTLITe I,IJII{ He OTrOBapr EA l43UCKBallU[Ta, IOCOqeHI,I B

Hacrorr{u.{ pa3.qerIII.2.1 urz pagae:rIII 2.2 utru pa-zgetIIl.2.3 utru pasaer III.1.4 or
o6ssreHr,rerosa o6rqecraeuaranoptqKa ce orcrpau.rrBa
or yrracrl,Ie.
III.2.2) Hxonouuqecxrr rr r[lrnauconu Bb3Mot(Hocrlr
,{o yvacrue B rrpoqeAyparace.4olycKar yqacrHrrur4,Koltro orroBaptr Ira cJreaHllTe
ri3r.rcr<BaHr4.f
no o6oco6enq [o3uqar{: . Vvacrnuqure tpx6ra ga r4Mar o6opor or
croKxre, [peAMer Ha uopsrrKara no c:borBerHarao6oco6eua Ilo3urlrIr o6rqo ga
rrocrreAnr4re3 (rprE) npr.m:rroveuuSzuauconu rorrrnn (2011, 2012 u 2013 r.) n
3aBrrcr,rMocT
oT Aa'raTa,Ha KorTo yqacTHllKbTe yqpeAeH r.rrr,re 3aroqHar AetrHocTTa
pa6orHo
cL{,KaKTocJreaBa:. IIo o6oco6enarIo3I4IIIrtJ\! 1: ,,,{ocranra Ha cneqlraJrHo
pa6orno o6nercroHe rro-MaJrKo
or 120
o6rer:ro" - o6opor or AocraBKaHa crreqrraJrHo
Ne 2:,,,{ocranxa
000 (cro v ABaAecerxr't:rrau) nena,6e: I/[C; . o6oco6eHaIIo3I4I{I4g
Ha cuequanHrrpa6ornu o6ynnu, 6oryura u ryMapanlt roctIoIr.tu"- o6opor or AocraBKa
pa6ornlr o6yerlr, 6oryrnrarr ryMr-rparrvKocrroMr,rne no-ua,rro or 105
Ea cnequzrnHr4
000 (cro u ner xunx4lr) rera, 6es ,ILI(C;. o6oco6eHa[o3r.rur4{No 3: ,,[ocrarr<a na
cpeAcrBaHe
nr4qur4npeA[a3ur cpe4crea" - o6opor or AocraBKaHa Jr qnu rrpeAna3Hlr
rro-Manro or 135 000 (cro rpu4ecer u ner xr.Irx4Ia)nena, 6e: ,I(/[C; ' o6oco6eua
lo3uqu.s No 4: ,fiocraeKa Ha JrnqHr4rrpeAna3Hr4t4 KoJreKTrrBHr4
cpeAcrBa 3a
e:rexrposarqzra" - o6opor or aocraBKaHa rr4.urtl IIpeAna3HItIr (oJreKTIrBHI{cpeAcrBa
3a enerTpo3arqr4ra
He no-Mar(o or 45 000 (vervpu4ecer u ner xunr4r.r) rena, 6e:
AAC. lorararercrBa [o v,r. 50 or 3OII. xolrro rpr6ea 4a ce npeAcraBtr 3a.qoKa3Baue
MLIHftMaJIHLI
Ha HKoHoMnvecrco
n $uHaHcoeocrcrorHrie. cro6pasuo flocogeHHTe
rr3rrcKBarrur:
3a peanr43rrpaH
o6opor or croKlrre, [peAMer Ha [oprbrl(ara
,{er<napaqu.r
rro clorBernara o6oco6ena rro3rrq]rr o6rqo sa [ocJIeAHI,ITe3 (rpu) npuxnoveuil
or Aarara, Ha Kotro
Qunanconu ro4unu (2011, 2012 u 2013 r.) B 3aBr.rcr.rMocr
yqacrHl.rKT,T
e yrrpe.qenr{Jrrre 3alorIHaJIgeftuocrra cv (opzruua.n no o6pa:eq or
AoryMeurarlrrrra- O6paseqO-16)
III.2.3) Texsuqecrn Br,3MoxHocrrr
,{oxa:a'rencrna no 'rr. 51 or 3OII, r<or.rrorpx6na Aa npeAcraBtr yqacrHl,Iq[re 3a
I,t r<ra.nu$urcaqu-r,
clo6pa:no
Ha rexnrrqecKzreBT,3MoxHocrI4
AoKa3BaHe

ocorleHl4Te

Mr4HraMaJrr{}r
1. Cnracrr Ea ocuoBnrrre AoroBoplt 3a AocraBKa Ha
LI3rrcKBaHr.rs:
(no4o6ura)v3renr4fl.
arrlrJrorvqurr
c [peAMeraHa nopGqKararro csorserHara o6oco6eHa

r.
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no3rrqur, u3rrrlrurrJrr,rnpe3 fiocneAunre 3 (ryu) roArrurr rrpeAn rr3Tr,rqauecpoKa 3a
noAaBar{e ua oQeprzre, BKrrotr rerHo crofiuocrvre,
(oprruuar

Ealnre fi flonyqarenure

no o6paseq or AoKyMeHrarlnsra- O6paseq 0-6), npr4ApyxeH or

rrperropbKrr (peSepenqnu) 3a Ao6po r.r3rr6JrHeHr.re.
flpenop:srure 4a os4rpxar

nafi-

ManKocJreAHoro:npeAMerHa AoroBopa,crofiHocr. B63JIoXI4TeJI,
Aara Ha I,I3rIbJIHeIrue
(sanepeno/uxonue/s c rercr ,,Brpuo c opurunara" u noAnracHa Jrr,rr{ero
rr3Bcp flrno
3aBepKaraun

opprrrruu:n).2. letotapagur 3a [porl3BoArrreJrr4TeHa fipeAnarar{vre

u3lerfilflTa, rrpeAMer Ha rropbqKara, KofiTo Aa KopecnoHAllpa c locoqeHr,rre
npoLI3BOALITenI{ B

IIpeAnOXeHI,IeTO 3a

IIaqVHa

Ha

I43IIGJII{eHI4e Ha

(rexurauecroro npe4:roNenze) Ha yqacrHrrKa- (opururan
AoKyMeHTaIIIrflra- O6paseq

O-7),

[pnApyxeH

c

rro

rarruaeuluu

IIOpSqKaTa

o6pa3erl or
ceprlr$lrr<arlu

(:anepeno/u xonue/t), us4a1enlu or aKpeArrrrrpaHr.rrrncrr,rryurrn r{Jrrr areHur{r,r3a
qe [porr3BoAr.rTeJrrrTe
yfipaBnelMeHa KaqecTBoTo,
yAocToBeprBarqu,
Ha rr3l;enfi$T^c
BIBeJII,II4 npr,rJrararcrrcreMa3a ynpaBneHrieHa KarrecrBoroEN ISO 9001:2008,nnu
eKBI4BaJIeHT,
c o6xnar [porr3BoAcrBo Ha v3AeItuATa, [peAMer Ha noptr{Kara 3a
ctorBeruara o6oco6enarro3rrr1trt.Ceprra$rararu,Kor,rroca Ha qyxA e3r4(ce flpuJrarar
y,4ocroBeprBarrl
r.rB npeBo.q.3. llsff{oNaouuo, AoroBopr4Jrr.r
[paBara
Apyr AoKyMeHT,
Ha yqacTHI.IKaAa npeAnara u3aenvflTa Ha cT,oTBeTH[r[por43BoAr{Tenn Aa fiprreMa
peKnaMallfifi ga resv rr34ertutflHa repr4Topr4rrana Peny6nrara Er,maplr-nunlr AoKyMeHT
u/uttu uzpuuua AeKrapaqus, qe fracrHuKlT
I8[GIHItTen,

n crryvai, .re 6t4e orrpeAeneH 3a

rqe r43rrsJrHrBarapaHrlr.roHHr4Te
3aAsIXeHI4s Ha II3rItJlHfiTeJrt rlo

r{ cpo(oBere,fipe.qBr.rAeHr,r
B aoroBoprrre.flpe.{crass ce s
,qoronopa/reflpu ycnoBr4.rrra
ctry.{aft, qe yqacrHr4rtT He e rrpolr3BoAr4rer l4sucxsaunsra ca fiocoqeEr,ra pat4el III
1.4.- .{pyru oco6enuycnoBr.rs;
III.2.4) 3ana:eru noptrrxrl
HE
III.3) Cleuu$urrHrl ycroBus 3a nopr,qKn 3a ycJryrl

PA3NEJI IV NPOUENYPA
IV.l) Bua rpoqeAypa
IV.1.1)Bua rpoqeAypa
Orrcpr.rra
IV.2) Kpnreprrr 3a oqeHra Ha o{eprrre
IV.2.1) Kpurepurr 3a orIeHKaHa o$eprure
tr4xouorr.rlrqecrri
Hai-lrsro4ira o$epra c orJreAHa:
floco.reHrlre rro-.qoJryKpr{repr{u:
floxa:are:r: [peAnoxeua rleHa;Texecr: 40
floxagarer: cpoKHa AocraBKa;rexecr: 60

http://www.aop.bglcase2.php?mode=show_doc&doc,td=592242&newver:2&PHPS.,.
17.3,2014r.
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lV .2.2) llle ce H3rroJBBaeJreKTpoHerr
rrpr
HE
IV.3) A,,4MI,IHI,ICTPATI4BHA IIH@OPMAIII,Ifl
IV.3.2) Ilpequmnu rry6.nurcaqurrornocHo cbqara rIopbqKa
HE
IV.3.3) Yc,rorus 3a [o,[yrlaBage Ha AoKyMeHTarlusra3a yqacrrle (cnequt[nraqru r
AorrbJrnr{TeflHu
4oryueuru) (c nrr.nroveHuena !CI! rrJrnHa onncareJreH
aoryueur (npu crcrelare.nen gna.non)
Cpox ra no.,'ryqaBaHe
Ha aor(yMeHTauus3a yqacrle
08.04.2014
r. 9ac: 17:00
fllaruuu
HE

4oryuenrn

IV.3.4) Cporc:a noJryqaBaHena or[epru llrn 3asB,renl,rc3a yqacrne
15.04.2014
r. 9ac: 16:00
IV.3.5) Esux/qu, Ha Korrro Morar Aa 6raar sgrornenn oQeprnre rlJrn 3arBJreHHflTa
3a
yqacTHe
Brnrapcrv
IV.3.6) Cpox Ha BarrrrAnocrHa o+eprnTe
Ilpogr.nxure.nnocr B AHr!

120
IV.3.7)Yc.norus3aorBaprne na or[eprure
r. tlac: I 1:00
lana: 16.04.2014
Mscro
rp. CoQur,6yr. Crarnxxono
J.lb23, erax 2, crpaaaua fI{Hf A.{
Jlnqa, xonto Morar aa rrprrcbcrBarnpu orBapqHerona oQeprrre
B
Orraprnero Hao$eprure e rry6:ravuo14HaHeroMorar Aa rrpucbcrBaryqacrHr.rqr,rre
flpoqeAypaTa r.rJrrrTexHr.ryn6nHoMorrleHn npeAcTaBr.lreJrrr,
Ha
KaKTo u npeAcTaBI,ITenI4
cpeacTBaTa3a MacoBo ocBeAoM{BaHefi Ha rcpI,IALIqecKItn}Iqa c HecTolaHcKa rIeJI.
flpuclcruarqure

nuqa ce loAnrrcBar B r,r3rorBeuor r(oMrrcr4rrarrpr4clcrBeH cfllrcr,K.

PA3IEJI VI: nPITA I{H@OPMAUIIfl
VI.2) Iloprvrcara e cBr,p3aHa
na
c [poenT n/n.nunporparra,+nnaHc{paHuo'r r[on,qone
EC
(Dntrancupanero
e no [poeKT"flo4o6peeaue
HaycnoBrrsraHarpyA n "flpoyurare r.r
r.,
na HeQrr ra3"A!, nln BpG3Ka
c,{oronopESF-2303-01-01008/25.06.2013
Ao6r.rn
cxJIIoqeH
c AreHrl[rra rro 3aerocrrarr apyxecrBoroFene$uqzenr,no Cxeua :a
6e:nr:uergna (funauconanorvoq BG051PO001-2.3.03
"Begonacenrpya", xaro
o6ulararacrofinocr Hanpoerra e 236 194,81 .nena,raro cr$uuancupaseroe n o6rq

http:/iwww.aop.bglcase2.php?mode=show_doc&doc_1d:592242&newver:2&PHPS...
17.3.2014r,
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p&'MepHa 188 955,85 JIeBa,ocraHaJlaraqacr e or co6ctseHl'IcpercrBa na flpoyvnane
r,rao6un na ue$r u ra: A,{.
VI.3) .{onunure,rua nn{opuaqlrn
Hacrosrqoro o6ssreHr,ree rBrrpareHoao pefr4cTbpana Arenqlr-rra ro o6rqecrseHu
'rpes
rroptqKlr rlo eneKrpoHeHnbr qpe3 yflsnnoMoqeH norpe6urel, Ia4eururpuqrapau
u eIeKTpOHHI.I.s
.4oKyMeHT
floanrrc no peAa Ha 3aroHa sa eneKTpoHHr,rr
eneKTpoHeH
loAnr4c. Or 4arara ua ny6lt'Irynane na o6gsreHHeto BtgloNutejur npeaocraBs
a4pec: http://www.OgepHa I{HTepHeT
rr6Jrer{U cso6oAeuAOoT6IIAo AoKyMeHTaU[tTa
bg.com/bg/articles.htmln pas4el flpo$n:r Ha KyryBarla-O6rqecrseHl'IflopGqKH.
VI.4) Ilpouenypr no o6xa.nnane
VI.4.1) Opran, rcoftro orronapff 3a rpoIIeAypHre uo o6xa,rnane
6y:r. Buro[ra 18, Peny6auxaBtnrapur 1000,
Kovncfi-t 3a 3alqlrra Ha KoHKypeHul4sra,
@axc:02 9807315
Ten.:02 9384070,E-mail: cpcadmin@cpc.bg,
Corfr.r-e,
I4nrepuer agpeclu
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2)Iloaanane ua xar6u
t.l. 120,ar 5 or 3Ofl
Ha
vI.4.3) C"rryx6a,oT KofTo Mo)t(eAa 6rae no,ryqena nu{opuaque oTHOcHoIIOAaBaHeTo
xa.n6u
na, 6ysr. Bnroua No 18, Peny6nara Ellrapz.r
KoNrncrs 3a 3arrlrrraHa r(oHKypeHrll{
@axc:02 9807315
1000,Co$ur, Te:r.:02 9884070,E-mail:cpcadmin@cpc.bg,
I4nrepner a4pec/u:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) lara Ha Ir3rlpauaHe Ha Hacrofltqoro o6sereqne
l'7.03.2014r.

O6oco6enanos qlu Ns i / 3arraeue Ha o6oco6enaranosuqra.r,focranxa ua
cneqfiallHopa6onro o6lerlo"
Ilparro on[caHrre
flopluxara e c [peaMer ,,,{ocraKa Ha r[rIHI'I flpe.qfia3HlrcpeacrBa, cneuvaJlHo
pa6orno

o6leruo

Ir

'l cpeAcrBa 3a 3arII'ITa, rro
KoJTeKTnBI

[poeKT BG

lloao6prBaHeHaycnoBucrarrarpyA n flpoyvnaueu ao6insHa
051PO001-2.3.03-0670
25 '062013 r''
ne$r u ras A.{, nts Bpb3Kac ,{oronop Ns ESF-2303-01-01008/
pecypcH"no qeTl,Ipll
no Oneparunuanporpalra ,,ParafiTneHa qoBeuIKnTe
Quuancr.rpau
o6oco6eult [63I,IqI4LI.O6oco6ena[o3lrquc Nl 1 e ,,,{ocranKaHa cflequanEopa6oruo
o6aeuo".
I$oA crr,rauro K,'ractr[uxaropa na OII (CPV)

.

doc id=592242&newver=2&PHPS... 17.3.2014r.
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C:r4:spxanraeua AoryMerrr

35113400
Onr.rcanue:
3arquruo u lpeana3Ho o6:rer,ro
I{o,'rraqecrnor.r.rrao6eu
OBOCOBEHA IO3ZIII4fl

pa6orno o6neKno,BKrIorrBa,
1: ,{ocranxa Ha cnerll4ar'Ino

creAHr.rre (oJrrrqecrBa: 1. 1. Teplrrrruu o6:reua, KocrroM: 3r,rltro cre c karryn(a u
norryrarqepuson -

6pox xonnrerrlr;

1.2. O6:reroro, [peana3Barqo or
ycnoBr4s,KocrroM:ft<e u nonyraqeplr3oH- 382 6pox
ue6naronpu.rrurl arMoc(bepHr4
382

KOMIIJIEKTII.

Ilporuo:Ha croftuocr, 6es,{'{C
41504.3sanyraBGN
4) I{nr[opuauufl 3a Haqarna aaralKpaeH cpor 3a [3nbJruelrfie
Cpor n tuu 60
flonr.nur.ne.nna urr[opuaqun
Crrnacno wl 57, ax 3 or 3OfI ir AoKyMeHTarlurra3a yqacrl,Ie B flpolleAypara, Komro
yqacrHur noganao$epra :a rroBeqeor eAHao6oco6eHaIIo3I4IIwI,[JrtrKoBeNs 2 u 3 ce
npeAcraBrr 3a BcrKa or [o3r4rlr4r,rre.VqacrHLIK,t [peAcraBs n oQeprara cz
roKyMeHrr4, clflracHo

pa:ae:r III.2.1)

"I4sucKsaurm K6M Kan,qlrAarvre vrr4

yrracTHtrrluTe,BKrroquTerHo 3a Bnr4cBaHeToIarr.rn npotpecuomaJrEpr
xr'l T6proBcKI,I
peructprE".

2 / 3ar:rasfieua o6oco6euarano3url[r ,,,I{ocrasrana
O6oco6enauosuqus J.1b
rocrrortr"
cnequamrzpa6oruz o6ymz, 6oryuru u rylr.rrpanrn
Ilparxo orrlrcanne
O6.sneuara o6uecrseHa [op6rrra e c [peAMer: ".{ocranra Ha JrLrqHI,Iflpe,qfla3Hlr
pa6oruo o6rer<ro14KoJreKTr.rBHr{
cpeAcrBa,cnerlr4zrJrHo
cpeAcrBa3a 3alqltra, rro [poeKT
BG 051PO001-2.3.03-0670flo4o6pxraue Ha ycnoBrrrra Ha rpyA r flpoyvnane u
25.06.2013
Ao6lrnna ue$r u ras A.{, ern Bpb3(ac,{oronop Xe ESF-2303-01-01008/
Ha rroBemrure pecypcn" no
r., $uuancrpan no Oneparnnna [porpaMa ,,PasnrEuae
pa6oryu
trerr,rpvno3r,rufiz.O6oco6ena no3uqr4sNo 2 e ,,,,{ocrao(a Ha crreqplzlJmu
o6yrra, 6orymu u ryM:zparfi rocnoltr".
Ilog crr,racno K.nacnrfuxaropa ua OII (CPV)

18830000
OnracaHue:
llpe4na:iura o6yrrr.r
Ifo.ruvecrno r.r.nuo6eu
OEOCOEEHA [O3I4I]I4-fl 2: [ocranxa Ha cneqrrariHrrpa6orur.ro6ynxu, 6orymn u
6ortl6e-384 tu$ra.; 2. Eorymu-ryrrleuuryMr4paH(ocrroM: 1. O6yexr,r,c6c 3arrlt4Tno

17.3.2014
r.
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CsgrpNanlre na AoKyMeHT

MacJIox KrrceJruHHo
ycroittunu, crc 3arrlr,rrHo6ou6e- 370 vra$ra; 3. fyrr.rrapauz
KocrroMrr-rKe r,rnaHTaJroH241 6pot KoMrrJreKTr.r.
Ifporuosua croftuocr, 6es,{!C
37790.44raryra BGN
4) llnr[opuauns 3a HaqaJrnaaara/rpaen cpoK 3a rnrrbrHenne
Cpor n 4nu 90
flonr,rnurenua un$opuaqnn
C:srnacnowr. 57, ax 3 or 3Ofl r.rAoKyMeuraur4rrra
3a yqacrue B nporleAypara,Komro
yrlacrHrlKno4aeaotpepra:a loBetre or eana o6oco6eHa[o3r,rrlr4r,rrJrr4KoBe
Ns 2 fi 3 ce
npe,qcraBrr 3a BcrKa or rro3rrqrrrire. Yqacruranrr npeAcraBq n otfeprara cu
.qoKyMeHTLI,ctrJracHo pa:aer

III.2.1)

"I4sucxsaHuc KbM KaHArrAarr.rreulrn

yr{acrHuqr,rre,BKrroqr4renHo3a BrlncBaHerouu n npotpeczouarrrl r4lrrrr6proBcKr4
perucrpr".

O6oco6enanosurlur J,l!3 / 3ar.nasfieua o6oco6eHarano3r,rqur,,.{ocranxaua mvnu
lpeafla3Hr,rcpe4crna"
I!parro orr,rcaHr{e
,,.{ocraara Ha Jrr4qHrr[pe.u[a3Hr4 cpeacrBa, cflequanHo pa6orHo o6:reruro u
-0670 llogo6prnaHe
KoTIeKTLIBHLI
cpeacrBa3a 3arrlrrra,ro npoeKrBG 051PO001-2.3.03
HaycnoBr4.rrra
Harpyl B flpoy.rnauer.rAo6uBna neQr lr ra3 AA, nla npr:xa c ,{oronop
)le ESF-2303-01-01008/25.06.2013 r., $ariaucupau no Onepaunna nporpaMa
,,Pasnurze Ha qoBerrKr4Tepecypclr" no rrerupu o6oco6euu [o3r.rquu. O6oco6ena
uosulluq Ns 3 e ,,,{ocranra na n'tr.r,rvnpegna:nu cpe4crna" .
$og crr,racuo K.nacurflrraropa na OII (CPV)
18143000,
18444200
OnucaHr.re:
flpe4na:na erunuponxa
flpennasuu xacru.i
Ilo.nuuecreo HaH odeM
OBOCOEEHA IIO3I4UI4JI 3: .{ocrarxa Ha rr.rqHr4rpe4na3nr.tcpeAcrBa(JI|IC): I .
Pr,raeuqu- 4 804 vlr$ra (or nrpwr sua 2800 6poa uuQrone rr or Bropu Bua 2004 6pofl
.rutprone);2. Prxaeugu -ycrofirrr.rBr.r2 244 uu$ra;3. 3aulurna KacKa,c [oAKacHr,rK320 6pot;4. Brnunu auru$onu 3a Mourax K6Mr<ac(rr-208 6por; 5. 3arqarna xacra
3a eneKrporexHurlu - 28 6por; 6. flpe4la:en uneM, rpo3paqex - 20 6pot; 7.
flpe4na:nra oql4na,npo3par*ru, or ":axplrr lrI,tn"- 135 6por; 8. llpeqna:uu ovula,
rrpo3paqnr,r,
or "orrpur run"- 143 6pox; 9. flpe4nasnu oqr,rJra,
Tr,MHrr,or "orxpur
run" - 74 6por; 10. Prxanzqu 3a 3aBapqmlr4-9 vuQra; 11. llheu :a:anaprnane- 9
6pox; 12.3arapr,.reu KocrToM-9 6pox xoun:rerra. 13. Konan B[coqnHHa3arrlr4ra,c
ocr{rypurenuoBBXen KyKa- 34 6pot.

http://www.aop.bg/case2.php?mode:show_doc&doc_id:592242&newver=2&PHPS...
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rlponnorna crofinocr, 6e: .{.{C
46402.6narryraBGN
4) I4n{oplrauuq 3a HaqarHa AaralrpaeH cpoK 3a r{3rrbJrHeHne
Cpox n 4nra90
flonrnnnre.nna nH{oprrauur
Crr.nacso utr. 57, an 3 or 3OlI r,raoKyMeHrarlusra3a yqacrr4eB npoqeAypara,Koraro
yqacrHr,rK
no4anao$epra 3a rroBerreor eaua o6oco6eHarro3uqlr, [Jrr.rKoBe
Jtl!2 ra3 ce
npeAcraBsr 3a BorKa or [o3r.rrlr4uTe.Yqactrrarur
AoxyMeHrr,r, ctr:racuo

pa:aer

III.2.1)

npe.qcraBt n o<peprara cu

"LIzucxsarus Kr'M KaHArrAarr,IreITJII4

yr{acrHl,rqure,BKJrroqrrreJrHo
I{JIHTlproBcKlr
3a BnncBaHeroav e npo$ecltoHaJlHl,I
perlrcrpr{".

na o6oco6enara[o3uqrr ,,.{ocrarra na :ruvnu
O6oco6enano:r.rqur J\b4 / 3arnanr.re
npe.4na3Hu
H KoJreKTr,rBHlr
cpe.[cTBa3a eneK'rpo3arrluTa"
I{parxo onucaHrre
flpe4uer ua o6.sseHarartoptqxa e ,,AocraBKa Ha Jrr{qnr4[pe.4[a3r{racpeAcrBa,
cflequaJrHopa6onro o6rer,'ro r4 KoJreKrr4BHr4
cpeAcrBa 3a 3arrlr,rra,no npoexr BG
051PO001-2.3.03-0670floao6prBaHeHa ycnoBrrrraHa rpya B flpoyqBaue ra4o6I.n na
ue(fr u ras A,{, nre Bp!3Ka c ,,{ororop l\! ESF-2303-01-01008/
25.06.2013r.,
SunancupaHno Oneparuauanporpaua ,,Pa:urrrre Ha qoBerrrKurepecypcu" no qerllpu
flpeArra3Hlllr
o6oco6eHr.r
no3rrrlllt,r.O6oco6enano3r.rurrrN 4 e,,flocranra Ha JII,IqHrr
KOnekTuBHH
Cpe,[CTBa
3a eneKTpO3aUIUTa".
I$oq crr.nacno Knacur[uraropa ua OII (CP\)
3 1 2 1 0 0 0 01,8 1 4 3 0 0 0
Onncanue:
Ererrpauecru ypeAr,r3a KoMyrnpauer4nr.r
[pe.q[a3BaHeHa eneKTprrrrecKu
Bepvfr4
flpe4na:na erunzponxa
I{o.nfiqecrso u.nr.ro6eu
cpeacrBa
OEOCOEEHA nO3I4lJI4-f, 4: ,{ocranra Ha rILIqHLrpeAra3l4 LI KorIeKrIrBHIr
3a eneKTpo3alqura:1. .{uerexrprlqHn 6orq- 28 u$; 2. ,{uerexrpzvuu ptranlIqu-28
vS. 3. Korra:rexreneKTpo3aqrrrHr{
cpe.qcrBanpr,rpa6ora rro,4BIlcoKonanpexeHlle- 4
(oMnlrerra, BceKrror KoiiTo BrcuoqBa:. 3aseN.rreHfie-flpeuocuMo
3a BGXe - 16p; .
1 6p; '
KJIeMI4
3ageulenne npeHocuMor43onauuoHHoc Oa3HI,I
3a IIrIrHa,3zI3.KJI.Hona3a:eurenprenpeHoclrMor43o:raquoHHoc rfasa:nu KJreMr.r
3a B6xe, sas.rir.uona-1 6p; .
]r c
c rfa-:uu KneMI,I[onyl,I3.Hox., 3a3.KJI.IIera
3ageNrrenqerrpeHocuMor.r3onarll4oHHoKJrerqr,r
3a BII- 1 6p; . Il{aura $asoyrcasareluaxonraxrna/ 6egronraKrua - 1 6p; .
1
IIJanra uso:raqlrorrHa,
MaHr.rrrynaquoHga1 6p; . IJ-lanra3a npegocl4Musa3eN{Llrerupa3praua- 1 6p;
1 6p; . IIJaura r,r3onarlr4oHr{a,
6p; . Il-lanra u3onaqlronHa,crraclrreJrHa-

17.3.2014
r.
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. Tecrep V:12-7 50V LED- 2 6p;. Knrunvruera
4.rerlerTpr ru- 5 6p; . llsprramp sa
KccocteAuueurreHaeJreKTponpoBoa3 6p.
Ilporuosna croftnocr, 6er AAC
16309.92
sanyraBGN
4) Ilu$opuaqnn sa uaqarna Aara/rcpaencporc3a n3ntJrneune
Cpor r gnr 90
flfonr.nnure.nuannr[opnraqur
3ayqacrl4eB rrpolleAypara,Koraro
Crrnacno wl57, at 3 or 3OfI r,rAoKyMerTaqr,rtra
fracrHux rroAaBaorfepra :a noneqeor el6a o6oco6enanostrqrrt,nnrrooe J\b2 u 3 ce
qpeAcraBrr 3a BcrKa or rro3trryrnre. Y.racrH[IGr rrpeAcraBt a o(feprara cu
.{oKyMeHTr{,cbruacHo parael IIL2 .1) "I,Isuc(BaHI,rr KGM KaIr.q:IAarI{reLIJM
3a B[r.rcBaHerorna r npo{ecr,ronull*r urfr TbproBcKld
fracrHl{rvrre, BKJIToTI}ITeJrHo
perzcrpu".

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_iF592242&newver:2&PHPS
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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

СЪДЪРЖАНИЕ
І.РЕШЕНИЕ №2/ 17.03.2014 ГОД. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА
НЕФТ И ГАЗ” АД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
ІІ.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІІІ.УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІV.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА
ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
V.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
VII.ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ – ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
VІІ.ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
О-1 Оферта
O-2 Списък на документите, съдържащи се в офертата
О-3 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
О-4 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал.5, т. 2 от
ЗОП
О-5 Банкова гаранция за участие в процедура
О-6 Списък на основните договори за доставка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
О-7 Декларация за производителите на изделията, предмет на поръчката
О-8 Декларация за приемане на условията в проекта на Договор
О-9 Декларация за съгласие за участие като Подизпълнител
О-10 Техническо предложение за изпълнение на поръчката
О-11 Предлагана цена
О-12 Банкова гаранция за изпълнение на поръчката
О-13 Приемо-предавателен протокол за мострите
О-14 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
О-15 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.
О-16 Декларация за реализиран оборот от стоките, предмет на поръчката по съответната
обособена позиция общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и
2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

І. 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 “Проучване
и добив на нефт и газ” АД 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. Една от основните
дейности в проекта е доставка на лични предпазни средства и колективни средства за
защита.
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, обявява че с Решение № 2/ 17.03. 2014 г. е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни
средства за защита, 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 специално работно облекло”;
обособена позиция № 2: „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани
костюми”;
обособена позиция № 3: „Доставка на лични предпазни средства”
обособена позиция № 4: „Доставка на лични предпазни и колективни средства за
електрозащита”.
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. 5 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 процедура
по ЗОП. Предметът на обществена поръчка е: “Доставка на лични предпазни средства,
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специално работно облекло и колективни средства за защита”. Обществената поръчка
включва следните четири обособени позиции:
обособена позиция № 1: „Доставка на специално работно облекло”;
обособена позиция № 2: – „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани
костюми”;
обособена позиция № 3: – „Доставка на лични предпазни средства” и
обособена позиция № 4: – „Доставка на лични предпазни и колективни средства за
електрозащита”.
В. Място на изпълнение: Мястото на доставка на лични предпазни средства,
специално работно облекло и колективни средства за защита е административната сграда на
„Проучване и добив на нефт и газ” АД в гр. Долни Дъбник, п.к. 5870, ул. „Димчо Дебелянов”
№ 12.
Личните предпазни средства, специалното работно облекло и колективните средства за
защита ще се използват от работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ”
АД с място на работа - Област София – град, Община Средец-Триадица и Слатина; 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/articles.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.ogepbg.com/bg/articles.html.
II. 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
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българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки (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.
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
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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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 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.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
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Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Б.1. Минимални изисквания към участниците: До участие в процедурата се допускат
участници, които отговарят на следните изисквания по обособени позиции:
 Участниците трябва да имат оборот от стоките, предмет на поръчката по съответната
обособена позиция общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и
2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,
както следва:
 По обособена позиция № 1: „Доставка на специално работно облекло” - оборот от
доставка на специално работно облекло не по-малко от 120 000 (сто и двадесет
хиляди) лева, без ДДС;


обособена позиция № 2: „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани
костюми” - оборот от доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани
костюми не по-малко от 105 000 (сто и пет хиляди) лева, без ДДС;



обособена позиция № 3: „Доставка на лични предпазни средства” - оборот от
доставка на лични предпазни средства не по-малко от 135 000 (сто тридесет и пет
хиляди) лева, без ДДС;



обособена позиция № 4: „Доставка на лични предпазни и колективни средства за
електрозащита” - - оборот от доставка на лични предпазни и колективни средства за
електрозащита не по-малко от 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

Б.2. 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 (подобни) изделия 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 3 (три) договора за
„подобни доставки” по съответната обособена позиция от предмета на поръчката, всеки от
тях придружен от препоръка (референция) за добро изпълнение, издадени от съответните
възложители. „Подобни доставки” са доставки на специално работно облекло (за Обособена
позиция №1), или на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми (за Обособена
позиция №2), или на лични предпазни средства (за Обособена позиция №3), или на ЛПС и
колективни средства за защита за електробезопастност (за Обособена позиция № 4), с
подобна номенклатура на обявените в настоящата процедура, в зависимост за коя обособена
позиция участникът подава оферта. Когато участникът подава оферта за Обособена позиция
№1, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години преди изтичане срока за подаване
на офертите, минимум 3 (три) договора за „подобни доставки” за Обособена позиция №1,
придружени с препоръки за добро изпълнение. Когато участникът подава оферта за
Обособена позиция №2, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години преди
изтичане срока за подаване на офертите, минимум 3 (три) договора за „подобни доставки”
за Обособена позиция №2, придружени с препоръки за добро изпълнение. Когато
участникът подава оферта за Обособена позиция № 3, трябва да е изпълнил през
последните 3 (три) години преди изтичане срока за подаване на офертите, минимум 3 (три)
договора за „подобни доставки” за Обособена позиция № 3, придружени с препоръки за
добро изпълнение. Когато участникът подава оферта за Обособена позиция № 4, трябва да
е изпълнил през последните 3 (три) години преди изтичане срока за подаване на офертите,
минимум 3 (три) договора за „подобни доставки” за Обособена позиция № 4, придружени с
препоръки за добро изпълнение. С един договор може да се доказва опит по повече от една
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обособена позиция, стига договорът да е с предмет „подобни доставки” по съответните
позиции.
2. Производителите на изделията да са въвели и прилагат система за управление на
качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват производство на изделията, предмет
на поръчката за съответната обособена позиция. Когато участникът подава оферта за
Обособена позиция № 1, производителите на предлаганите изделия следва да са въвели и
прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват
производство на специално работно облекло или подобна дейност. Когато участникът подава
оферта за Обособена позиция № 2, производителите на предлаганите изделия следва да са
въвели и прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалент,
с обхват производство на специални работни обувки, ботуши, гумирани костюми,
представляващи лични предпазни средства или подобна дейност. Когато участникът подава
оферта за Обособена позиция № 3, производителите на предлаганите изделия следва да са
въвели и прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалент,
с обхват производство на лични предпазни средства или подобна дейност. Когато участникът
подава оферта за Обособена позиция № 4, производителите на предлаганите изделия следва
да са въвели и прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или
еквивалент, с обхват производство на лични предпазни и колективни средства за
електрозащита или подобна дейност.
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. 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.
2. Всеки Участник може да представи само една оферта в оригинал, за участие в
процедурата. Всички страници на офертата трябва да са номерирани последователно.
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 няколко
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:
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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
лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита 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 обособена/и позиция/ии:
………………………………………………………………………..
(посочва/т се обособената/те позиция/ии, за които се подава офертата)
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 3 (три) 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, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от 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 предложението и приложенията към него трябва да съответстват на
изискванията на техническата спецификация и съдържащо пълно описание на техническите
параметри на доставените изделия. 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.
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 Агенцията по заетостта.
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Ненадписани пликове не се отварят и участникът се отстранява от участие.
8. Офертата се изготвя в съответствие с образеца от настоящата документация–
Приложение № 1- образец О-1 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 ал. 1, т.1
се представя 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 образците на банковите гаранции. 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 Образците на банковите гаранции, задължителни за Участниците са само
условията, описани в тях. 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.
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 понататъшното 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 определеният 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:
1. В плика по т. 6 от раздел „А. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ” се поставят:
1.1. 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
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
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юридически лица, или изрично упълномощен представител (пълномощното се прилага в
оригинал).
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
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:
- 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 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
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
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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 отсъствие 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 попълват и подписват 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. Декларацията се подава и от подизпълнителите – ако има такива.
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 попълват и подписват 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) Документ/и за внесена/и ГАРАНЦИЯ/ИИ ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура по
обособени части, както следва:
за Обособена позиция № 1 – „Доставка на специално работно облекло” в размер на 400
(четиристотин) лв.;
за Обособена позиция № 2 – „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани
костюми” в размер на 370 (триста и седемдесет) лв.;
за Обособена позиция № 3 – „Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)” в размер на
400 (четиристотин) лв.
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за Обособена позиция № 4 - „Доставка на лични и колективни средства за електрозащита” в
размер на 160 (сто и шестдесет) лв.
За всяка от обособените позиции се внася отделна гаранция.
Гаранцията/иите за участие следва да е/са под форма на банкова/и гаранция/и (представя/т
се оригинал/и на банковата/те гаранция/и по образец от документацията - Образец О-5)
или парична сума (представя/т се заверено/и копие/я на документа/ите) внесена
по
следната сметка на „Проучване и добив на нефт и газ” АД:
Централна кооперативна банка АД - Клон Плевен, ул.“Васил Левски“ №150,
BIC: BG65CECB979010E1639801,
IBAN: CECBBGSF, Валута: BGN
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие
в процедура № 01123-2014-0001, ОП № …. (посочва се номера на обособената позиция,
по която се внася гаранцията)”
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът 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 по гаранциите са описани в Раздел X „Изисквания и условия при гаранциите” от
настоящите указания.
и) Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП
Декларация за реализиран оборот от стоките, предмет на поръчката по съответната
обособена позиция общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и
2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си
(оригинал по образец от документацията - Образец О-16).
Участникът декларира оборот от доставка на стоки само по
обособените позиции (една или повече), за които подава оферта.

съответната

к) Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП
1. Списък на основните договори за доставка на аналогични (подобни) изделия с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнили през последните 3 (три) години
преди изтичане срока за подаване на офертите, включително стойностите, датите и
получателите (оригинал по образец от документацията - Образец О-6), придружен от
препоръки (референции) за добро изпълнение. Препоръките да съдържат най-малко
следното: предмет на договора, стойност, възложител, дата на изпълнение (заверено/и
копие/я с текст „вярно с оригинала” и подпис на лицето извършило заверката).
2. Декларация за производителите на предлаганите изделията, предмет на поръчката, който
да кореспондира с посочените производители в предложението за начина на изпълнение на
поръчката (техническото предложение) на участника- (оригинал по образец от
документацията- Образец О-7), 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 изделията са въвели и прилагат система за
управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват производство на
изделията, предмет на поръчката за съответната обособена позиция. Сертификати, които са
на чужд език се прилагат и в превод.
3. Пълномощно, договор или друг документ, удостоверяващ правата на участника да
предлага изделията на съответния производител и да приема рекламации за тези изделия на
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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.
л) Декларация за приемане на условията в Проекта на договор (оригинал) по
образец от документацията (Образец О-8), подписана от участника (съгласно указанията по
буква „а” по-горе.
При изразено несъгласие с клаузи от проекта на Договор от
документацията и/или предложения за промени в проекта на Договора, Участникът се
предлага за отстраняване от процедурата.
м) 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.
н) Декларация ( Образец О-15)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.
о) Списък на Подизпълнителите (оригинал), които ще участват при изпълнението
на поръчката, ако се предвиждат такива.
Списъкът се описва в попълнения образец на оферта (Образец на оферта) и съдържа
наименованието на подизпълнителите, както и вида на работите (описание на частта от
предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител), които ще
извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност).
Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват
посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно приложен
списък».
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
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) по образец
от документацията (Образец О-9). Подписва се от представляващия/те подизпълнителя;
- 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
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ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по буква „м” погоре;
- 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 „н” по-горе.
- Доказателства за икономическо и финансово състояние - при условията на
буква „и” по- горе в зависимост от вида работа и приложимите изисквания към тях.
- Доказателства за технически възможности и квалификация - при условията на
буква „к” по- горе в зависимост от вида работа и приложимите изисквания към тях.
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.

1.2. 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-10).
1.2.1. Техническото предложение задължително следва да съдържа:
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:
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№

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

Срок на годност при
съхранение/
Експлоатационен срок
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Термично облекло (зимен
……… месеца (не по-малко
костюм)
от 60 месеца)
Облекло, предпазващо от
……… месеца (не по-малко
неблагоприятни
от 60 месеца)
атмосферни условия
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
……… месеца (не по-малко от
Обувки, със защитно бомбе
24 месеца)
Ботуши-гумени- масло и
……… месеца (не по-малко от
киселинно устойчиви, със
36 месеца)
защитно бомбе
Гумирани костюми- яке и
……… месеца (не по-малко от
панталон
24 месеца)
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
Наименование

3.1

Ръкавици

3.2

Ръкавици –устойчиви

3.3

Защитна каска, с подкасник

3.4

Външни антифони за монтаж
към каски

3.5

Защитна каска за
електротехници

3.6

Предпазен шлем, прозрачен

3.7

Предпазни очила, прозрачни,
от "закрит тип"

3.8

Предпазни очила, прозрачни,
от "открит тип"

3.9

Предпазни очила, тъмни, от
"открит тип"

3.10

Ръкавици за заварчици

3.11
3.12
3.13

4.1.
4.2.
4.3.

Шлем за заваряване,
включително и за фото
соларния филтър
Заваръчен костюм

………. месеца (не
от 36 месец)
………. месеца (не
от 36 месец)
………. месеца (не
от 36 месеца)
………. месеца (не
от 60 месеца)
………. месеца (не
от 36 месеца)
………. месеца (не
от 60 месеца)
………. месеца (не
от 36 месеца)
………. месеца (не
от 36месеца)
………. месеца (не
от 36 месеца)
………. месеца (не
от 36 месеца)

по- малко
по- малко
по- малко
по- малко
по- малко
по- малко
по- малко
по- малко
по- малко
по- малко

………. месеца (не по- малко
от 60 месеца)

………. месеца (не по- малко
от 60 месеца)
Колан височинна защита, с
………. месеца (не по- малко
осигурително въже и кука
от 36 месеца)
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
……… месеца (не по-малко от
Диелектрични боти
……… месеца (не по-малко от
Диелектрични ръкавици
Комплект електрозащитни
……… месеца (не по-малко от
средства при работа под

Гаранционен срок за
функционалност и
здравина
………. месеца (не по- малко
от 18 месеца)
………. месеца (не по- малко
от 12 месеца)
………. месеца (не по- малко
от 12 месеца)
………. месеца (не по- малко
от 12 месеца)
………. месеца (не по- малко
от 12 месеца)
……… месеца
6 месеца)
……… месеца
6 месеца)
……… месеца
36 месеца)
……… месеца
24 месеца)
……… месеца
36 месеца)
……… месеца
24 месеца)
……… месеца
24 месеца)
……… месеца
24 месеца)
……… месеца
24 месеца)
……… месеца
месеца)

(не по-малко от
(не по-малко от
(не по- малко
(не по-малко от
(не по-малко от
(не по-малко от
(не по-малко от
(не по-малко от
(не по-малко от
(не по-малко 24

……… месеца (не по-малко от
24 месеца)
……… месеца (не по-малко от
24 месеца)
…месеца (не по-малко от 24
месеца)
24 месеца)
24 месеца)
24 месеца)
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високо напрежение-

1.2.2. Към Техническото предложение задължително се прилагат:
За ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ №1 - за готовите изделия вкл. и за мострите:
а. Декларация от производителя на изделията, предмет на поръчката, или от негов
упълномощен представител, за съответствие със съществените изисквания (на български
език).
б. Инструкция за употреба на специалното работно облекло, съставена от
производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема, съгласно чл. 13 от Наредба
за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства,
включваща името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител,
както и необходимата информация за съхранение, употреба, почистване, поддържане,
обслужване и дезинфекция; препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция,
препоръчани от производителя, които не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху
ползвателя, когато са приложени поред указанията; крайна дата или период на годност на
ЛПС или на някои от неговите съставни части, както и друга информация, изискуема
съобразно нормативната уредба (на български език).
в. Копие на валидни протоколи или сертификати от изпитване и/или анализни
свидетелства, издадени от акредитирани лаборатории или производителите за вложените в
производството на специалното работно облекло материали, с отразени в тях резултати по
показателите, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в
процедурата.
г. Образец на Гаранционна карта или писмена гаранция, които ще бъдат предоставени
за изделията;
д. Декларация от участника (свободен текст), че мострите са изработени от същите
материали, за които към офертата са представени документите за съответствие.
За ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ № 2 - за готовите изделия вкл. и мострите:
а. Инструкция за употреба на всяко лично предпазно средство, съставена от
производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема, съгласно чл. 13 от наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;
б. Декларация за съответствие за удостоверяване на съответствието на всяко ЛПС
със съществените изисквания, от производителя или от неговия упълномощен представител
съгласно чл. 51 от Наредбата;
в. Сертификати, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата, издадени съгласно процедурата
за оценяване на съответствието „Изследване на типа” за личните предпазни средства,
включени в Приложение № 2 на Наредбата;
г. Образец на Гаранционна карта или писмена гаранция, които ще бъдат предоставени
за изделията;
д. Декларация от участника (свободен текст), че мострите са изработени от същите
материали, за които към офертата са представени документите за съответствие.
За ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ №3 -за готовите изделия вкл. и мострите:
а. Инструкция за употреба на всяко лично предпазно средство, съставена от
производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема, съгласно чл. 13 от Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;
б. Декларация за съответствие за удостоверяване на съответствието на всяко ЛПС със
съществените изисквания, от производителя или от неговия упълномощен представител
съгласно чл. 51. от Наредбата;
в. Сертификати, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата, издадени съгласно процедурата за
оценяване на съответствието „Изследване на типа” за личните предпазни средства,
включени в приложение № 2 на Наредбата;
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г. по отношение на заваръчния костюм към готовите изделия се прилага копие на
валидни протоколи или сертификати от изпитване и/или анализни свидетелства, издадени от
акредитирани лаборатории или производителите за вложените в производството на
специалното работно облекло материали, с отразени в тях резултати по показателите
съдържание на памук и ограничена горимост, посочени в настоящата Техническата
спецификация;
д. Образец на Гаранционна карта или писмена гаранция, които ще бъдат предоставени
за изделията;
За ОБОСОБНА ПОЗИЦИЯ № 4 - за готовите изделия вкл. и мострите:
а. Инструкция за употреба/ експлоатация на всяко лично предпазно средство и колективните
средства за защита за електрозащита, съставена от производителя, която трябва да е
изчерпателна и разбираема, съгласно чл. 13 от Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;
б. Декларация за съответствие за удостоверяване на съответствието на всяко ЛПС и КСЗ със
съществените изисквания, от производителя или от неговия упълномощен представител
съгласно чл. 51. от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства и др. приложими актове (на български език);
в. Сертификати, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата, издадени съгласно процедурата за
оценяване на съответствието „Изследване на типа” за личните предпазни средства, от
приложение № 2 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства;
г. Образец на Гаранционна карта или писмена гаранция, които ще бъдат предоставени за
изделията;
д. Заверени копия на документи за всички видове изпълнени типови заводски изпитвания,
съгласно Наредба 22 от 08.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в
експлоатация и като се представят оригинални протоколи и сертификати за това, извършени
в специализирана, акредитирана по изискванията на IEC лаборатория; заводски протокол за
електрическо изпитване;
е. Чертежи на всяко от оферираните изделия;
*В случай, че участникът предлага стоки, произведени по други стандарти,
следва да представи документи (протоколи от изпитвания, сертификати и други),
доказващи пълното съответствие с посочените от Възложителя в Техническите
спецификации стандарти.
е. Декларация, удостоверяваща патентната чистота на доставените стоки – ако е
приложимо;
ж. Декларация от участника (свободен текст), че мострите са изработени от същите
материали, за които към офертата са представени документите за съответствие.
1.2.3. Към Техническото предложение задължително се представят мостри, за позициите и
артикулите, които е предвидено в техническите спецификации. Мострите трябва да
отговарят на изискванията на Възложителя от Обявлението и настоящата документация.
Възложителят има право за своя сметка да извърши анализ на представените мостри в
акредитирана лаборатория. При констатирани непълноти, несъответствия и отклонения
между представените мостри от участника и изискванията на Възложителя, подробно
посочени в Пълното описание и Техническата спецификация, участникът няма да бъде
допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.
За всички участници се изисква към офертата да се представят мостри за артикулите,
посочени в техническите спецификации, като част от Предложението за начина на
изпълнение на поръчката (Техническо предложение). Мострите се предават заедно с
предварително попълнен от участника Приемо-предавателен протокол за мостри
(Приложение №О-13) в два екземпляра (по образец).
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Мострите се подават в отделно запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост и
подходяща опаковка с надпис: „МОСТРА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №….., АРТИКУЛПОРЕДЕН №…….. В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и
колективни средства за защита“ по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на
условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, , във връзка с Договор № ESF2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” наименование и адрес на участника
и
„Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране“.
В опаковката на мострите трябва да има приложен опис на съдържанието и надпис с
данните на участника, чиито мостри се съдържат в опаковката.
Всяка мостра трябва да има трайна маркировка и/ или пиктограми и/ или траен
надпис съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за
маркировка за съответствие. Всяко мостра да има етикетировка съгласно нормативната
уредба и стикер с информация от производителя, за вида на изделието и неговите
съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок).
Върху мострите не е необходимо да се поставят изискумените за готовите изделия
надписи и лого, посочени в техническата документация!
Мострите от съответната обособена позиция са описани по вид и количество в
Техническите спецификации.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката и представените мостри към тях, за
които при проверката за съответствие с изискванията на възложителя се установят
непълноти, несъответствия и отклонения не се допускат до по нататъшно участие в
процедурата.
В деня на разглеждане на предложенията мострите и приемо-предавателния протокол
се предават на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на получените
предложения.
Мострите на участниците, с които не е сключен договор за изпълнение на поръчката,
се връщат в срок до 5 работни дни след подписването на договора. Мострите на участника, с
който е подписан договор за доставка, се задържат и служат за сравнение и съответствие на
качеството на доставените с оферираните артикули до пълното изпълнение на договора и
изтичане на срока за рекламации по него, както и след подписването на констативен
протокол от направена проверка на място от представител на Договарящия орган.
При подаване на жалба от участник в процедурата за възлагане на обществена
поръчка, мострите се връщат след влизане в сила на окончателен акт по процедурата и в
зависимост от окончателното решение.
При прекратяване на процедурата от възложителя мострите се връщат в срок до 5работни дни след влизане в сила на решението на възложителя за прекратяване на
процедурата.
За връщането на мострите възложителят изпраща уведомление до участниците, които
получават мострите от офиса на възложителя или се изпращат за тяхна сметка до посочен от
тях адрес и офис.
2.4. Участниците представят и всяка друга информация за доказване на съответствието на
офертата с Пълното описание на предмета на поръчката и условията за изпълнение,
посочени в документацията за участие.
1.3. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ......”
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-11).
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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.
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. Варианти на предложенията в офертата не се приемат.
4. Всеки участник има право да представи само една оферта.
IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ
1.
Гаранцията/ите за участие в процедурата и гаранцията/ите за изпълнение
следва да са 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 участие се представя/т поотделно за всяка от обособените
позиции, за които е подадена оферта.
3.
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.
4.
Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията
за участие и гаранцията за изпълнение.
5.
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.
6.
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.
Ако участникът или определения изпълнител представя Банкова гаранция, то същата трябва
да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на
банкова гаранция за участие (оригинал по образец от документацията Образец О-5) и на
банкова гаранция за изпълнение (оригинал по образец от документацията Образец О-12).
Валутата на банковата гаранция може да бъде в български лева или в Евро, като
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
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стойността в Евро е левовата равностойността на официалния курс Лев/Евро определен от
Българската Народна Банка. 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.
7.
Ако гаранцията за участие е паричен депозит, в нареждането за плащане
задължително следва да бъде записано “Гаранция за участие в процедура с идент. №
01123-2014-0001, по Обособена позиция №…..” – посочва се Идентификационния
номер на поръчката от Регистър на обществените поръчки на Агенцията за обществените
поръчки.
8.
Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да бъде не пократък от срока на валидност на офертата на участника.
9.
Срокът на валидност на банковата гаранцията за изпълнение е съобразно
приложения проект на договор.
10. 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.
11. 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.
12. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
13. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие в процедурата, когато
участникът:
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти;
б) е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществената поръчка.
14.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора,
когато участникът в процедурата обжалва решението на възложителя за определяне на
изпълнител - до решаване на спора;
15.В случаите по т. 13, когато участникът е представил банкова гаранция,
възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
16. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от възложителя, както
следва:
а) на отстранените участници в срок пет работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;
б) на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за
обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;
в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите
на всичките участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за прекратяване.
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18. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение са съгласно проекта на договор от настоящата документация за участие.
V. 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, включително транспортни разходи, дължими мита, 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.
VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Процедурата се провежда, когато има получена поне една оферта до крайния срок
за представяне на офертите, определен в обявлението и Възложителят 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.
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 отделени 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.
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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 5 (пет) работни
дни от получаването на протокола по т. 10. Участникът няма право да представя други
документи освен липсващите и тези за 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 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;
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.
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18. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните
действия:
18.1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието
им с изискванията на Възложителя;
18.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за
предложенията в плик № 2;
18.3. 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
предварително обявените условия.

оферти

и

ги

оценява

в

съответствие

с

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. 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 доклада 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 лични предпазни средства,
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специално работно облекло и колективни средства за защита” 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”– срок 60 дни след крайния срок за подаване на офертите.
30. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.
VІІ. 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 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 включва. 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.
VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪКА
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1.
Договорите за възлагане на обществена поръчка се сключва с определените
изпълнители. 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 избрания 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. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
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.
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. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от
комисията на първо място и определен за изпълнител.
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 обявлението и раздел X
"Изисквания и условия при гаранциите" от настоящите указания. Изготвя се и се представя
по образец (оригинал по образец от документацията –Образец О-12).
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
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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.

ІХ. 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. 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. Възложителят изпраща разяснението 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 закупува от други участници.
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
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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 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 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.

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 “Проучване и добив на нефт и газ” АД 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 230301-01008 от 25.06.2013 г. Една от основните дейности в проекта е доставка на лични
предпазни средства и колективни средства за защита за служителите на „Проучване и добив
на нефт и газ“ АД.
В съответствие с подписания с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна
финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25 юни 2013 г. осъществява по проект
BG051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и
газ АД” ръководството на дружеството е организирало възлагането на настоящата
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обществена поръчка с предмет „Доставка на лични предпазни средства, специално работно
облекло и колективни средства за защита”, в четири обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на специално работно облекло:
1.1. Термични облекла, костюм: Зимно яке с качулка и полугащеризон - 382 броя
комплекти;
1.2. Облекло, предпазващо от неблагоприятни атмосферни условия, костюм: Яке и
полугащеризон – 382 броя комплекти;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на специални работни обувки, ботуши и
гумиран костюм:
2.1. Обувки, със защитно бомбе- 384 чифта.;
2.2. Ботуши-гумени- масло и киселинно устойчиви, със защитно бомбе- 370 чифта;
2.3. Гумирани костюми- яке и панталон- 241 броя комплекти;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС):
3.1. Ръкавици- 4 804 чифта (от първи вид 2800 броя чифтове и от втори вид 2004 броя
чифтове);
3.2. Ръкавици –устойчиви- 2 244 чифта;
3.3. Защитна каска, с подкасник-320 броя;
3.4. Външни антифони за монтаж към каски- 208 броя;
3.5. Защитна каска за електротехници - 28 броя;
3.6. Предпазен шлем, прозрачен - 20 броя;
3.7. Предпазни очила, прозрачни, от "закрит тип"- 135 броя;
3.8. Предпазни очила, прозрачни, от "открит тип"- 143 броя;
3.9. Предпазни очила, тъмни, от "открит тип"- 74 броя;
3.10. Ръкавици за заварчици- 9 чифта;
3.11. Шлем за заваряване- 9 броя;
3.12. Заваръчен костюм- 9 броя комплекта.
3.13. Колан височинна защита, с осигурително въже и кука - 34 броя.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка на лични предпази и колективни средства за
електрозащита:
4.1. Диелектрични боти- 28 чф.;
4.2. Диелектрични ръкавици-28 чф.
4.3. Комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение- 4 комплекта,
всеки от който включва:
• Заземление-преносимо за въже - 1бр;
• Заземление преносимо изолационно- с фазни клеми за шина, заз.кл.нова- 1 бр;
• Заземление преносимо изолационно- с фазни клеми за въже, заз.кл.нова- 1 бр;
• Заземление преносимо изолационно- с фазни клеми полуиз.нож., заз.кл.пета и с
клещи за ВП- 1 бр;
• Щанга фазоуказателна контактна/ безконтактна - 1 бр;
• Щанга изолационна, манипулационна- 1 бр;
• Щанга за преносими заземители- 1 бр;
• Щанга изолационна, спасителна- 1 бр;
• Щанга изолационна, разрядна- 1 бр;
• Тестер U=12-750V LED- 2 бр;
• Килимчета диелектрични- 5 бр;
• Индикатор за късо съединение на електропровод- 3 бр.

Специалното работно облекло, обувки, личните предпазни средства и колективните
средства за защита трябва да: осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без
те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; да отговарят на условията на
съответното работно място; да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното
състояние на работещите; да съответстват на размерите на използващия ги, ако е
необходимо, след подходящо регулиране; да не пречат на извършването на работата.
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 Агенцията по заетостта.
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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

Техническите изисквания и параметри към специалното работно облекло,
специалните работни обувки, личните предпазни средства и колективните средства за
защита са подробно описани в Техническата спецификация – по обособени позиции към
настоящата документация, като отразява минималните и задължителни изисквания,
базиращи се на изготвения от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД проект в рамките на
утвърдените от Агенцията по заетостта бройки и бюджети.
Информация за разпределението на количествата от отделните артикули по размери,
предмет на поръчката, са подробно описани в Приложение № 5, неразделна част от Проекта
на договор за съответната обособена позиция.
Основната цел на поръчката е:
подобряване условията на труд в „Проучване на добив на нефт и газ” АД при спазване
на нормите и изискванията на международно признати стандарти и законодателството по
безопасност и здраве при работа и
повишаване на производителността на работещите в дружеството и намаляване на
трудовите злополуки и професионалните заболявания;
Специфичните цели са:
- по-ефективна защита на работещите при установен риск на работното място и
осигуряване на благоприятна и безопасна работна среда и
подобряване условията на труд при изпълнение на технологичните процеси за
геофизични изследвания, прокарването и експлоатацията на сондажи за добив на природни
суровини.
Доставката на специално работно облекло и обувки, личните предпазни средства и
колективните средства за защита, ще се осъществи въз основа на списък на работните места
и видовете работи, при които съответно се използват. Списъкът е изготвен въз основа на
извършената оценка на риска на работните места, включващ заетите на длъжности към
дирекции „Добив”, „Сондиране и ремонти” „Геофизични изследвания”, „Проучване”
и„Икономическа”, съгласно:
- утвърдена Управленска структура на ПДНГ АД,
- Списък на категориите длъжности и работни места, при които се използват лични
предпазни средства и специално работно облекло от м.декември 2011 г. в „Проучване и
добив на нефт и газ” АД София и
- одобрен проект BG051PO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в
Проучване и добив на нефт и газ АД” и в съответствие с договор №ESF-2303-0101008/26.06.2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
процедура:BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.

Съгласували:
Румен Церянов – директор на дирекция „Икономическа”, с длъжност Ръководител на проекта
Йордан Йорданов – началник на отдел „Правен”

Изготвили:
Петър Хергелджиев – юрисконсулт, с длъжност Координатор-експерт ЗБУТ по проекта

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 Агенцията по заетостта.
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„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
инж. Русанка Захариева- ръководител сектор Административни дейности и
безопасни условия на труд в дружеството, с длъжност Координатор – експерт ЗБУТ по проекта

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 Агенцията по заетостта.
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