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BG-София: Покупка 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Доставки 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт  

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, 

България, гр.София 1000, ул."Уилям Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131 

Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.. 

Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: 
На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На 

горепосочения адрес за контакти. 

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

заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и 

Публичноправна организация 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=569004&newver=2&PHPSESSID=89d4a0dada37ef4f95d5e7a2097de9d6&header=&header=print
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=569004&newver=2#I.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=569004&newver=2#II.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=569004&newver=2#IV.
mailto:gsimeonova@pudoos.bg
javascript:openURL('www.pudoos.bg.')
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Основна дейност на възложителя 

Околна среда 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.1) Описание 

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

„Доставка на компютърни системи ( хардуер и софтуер ) за нуждите на ПУДООС - 

Kомпютърна система с възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на 

непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора, сходна със съществуващия 

базов софтуер към момента за изгаряне на опасни болнични отпадъци (температури, 

налягания, движение, позициониране на механизми и др.), осъществяващ 24-часов 

мониторингов контрол на изходящите газове“. 

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

услугата  
Доставки 

Покупка   

Място на изпълнение: Място за изпълнение на поръчката - гр.София 1431, ул.“Св. Георги 

Софийски“ №1, Инсинератор при ПУДООС (в двора на Александровска болница). 

Код NUTS: BG411 

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за 

Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката 

„Доставка на компютърни системи ( хардуер и софтуер ) за нуждите на ПУДООС“. - 

„Kомпютърна система с възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране 

на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора, сходна със 

съществуващия базов софтуер към момента за изгаряне на опасни болнични отпадъци 

(температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др.), осъществяващ 

24-часов мониторингов контрол на изходящите газове“ с обща прогнозна стойност - 25 

000 лв. без включен ДДС или 30 000 лв. с ДДС. 

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30000000, 48000000, 30200000 

Описание:  



Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и 

софтуерни пакети  

Софтуерни пакети и информационни системи  

Компютърно оборудване и принадлежности  

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

ІІ.1.8) Обособени позиции 

НЕ 

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 

 

II.2) Количество или обем на поръчката 

ІІ.2.1) Общо количество или обем 

„Kомпютърна система с възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране 

на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора, сходна със 

съществуващия базов софтуер към момента за изгаряне на опасни болнични отпадъци 

(температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др.), осъществяващ 

24-часов мониторингов контрол на изходящите газове“ която включва доставка на Сървър 

– 1 бр., Хард диск – 1 бр. и Програмен продукт извършващ,мониторингова система -24 

часов непрекъснат- контрол на изходящи газове, работеща със същия софтуер – 1 бр. обща 

прогнозна стойност - 25 000 лв. без включен ДДС или 30 000 лв. с ДДС. Възложителят по 

никакъв начин не е обвързан с прогнозните количества за извършваните доставки, 

посочени в документацията на поръчката. Възложителят няма задължение да достигне 

потреблението съобразно прогнозната стойност на поръчката. 

Прогнозна стойност без ДДС  
25000 BGN 

ІІ.2.2) Опции 

НЕ 

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

Продължителност в месеци 

3 

 



РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката  

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции 

3.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Гаранцията за 

участие е в размер на 250,00 лв.; В платежното нареждане или основанието за плащане, 

следва да се посочи предмета на поръчката, за която се участва. Гаранциите се представят 

в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция. Гаранцията за участие 

може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова 

гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът 

избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде 

безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни - 

Образец № 12. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване 

на заявлението. Трябва да е издадена за настоящата обществена поръчка в полза на 

ПУДООС. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи 

впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед 

осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да 

стане по следната сметка на ПУДООС: Банкова сметка на ПУДООС: BG64 BNBG 9661 

3300 1390 03 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ: BNBG BGSD При представяне на гаранцията 

в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за 

която се представя гаранцията. 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. 

Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 

61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до 

решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка 

обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои 

гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли 

заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата 

си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но 

не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранциите за 

участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават след 

сключване на договора за обществена поръчка, а гаранциите да участие на останалите 

класирани участници, както и на отстранените участници се освобождават в срок 5 

работни дни след изтичане срока за обжалване на решението на възложителя за 

определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след 

изтичане срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 

при него. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили 

гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка. Участникът ще бъде отстранен от участие 

в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената 



банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е със срок 

на валидност 90 календарни дни от датата определена за краен срок за получаване на 

заявления, и че е за настоящата обществена поръчка в полза на ПУДООС. 3.2. Условия и 

размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на три процента (3%) от стойността на 

договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под 

формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

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

разпоредбите, които ги уреждат 

Финансирането се извършва от ПУДООС, съгласно Решение на УС от 27.02.2013 г. 

Разполагаемият финансов ресурс за финансиране на настоящата обществена поръчка е в 

размер до 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без включен ДДС. Участник предложил 

цена за изпълнение на поръчката по-висока от разполагаемият финансов ресурс на 

Възложителя, ще бъде отстраняван от участие. Плащането по договора ще се извършва до 

30 (тридесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка 

и представена фактура или друг разходооправдателен документ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица 

При сключване на договора за изпълнение на поръчката, Възложителят не поставя 

изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, 

е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят поставя изискване: 

когато избраният за изпълнител е неперсонифицирано дружество, независимо от 

националността на участниците преди подписване на договора за възлагане на 

изпълнението, трябва да се регистрира като неперсонифицирано дружество в Регистър 

БУЛСТАТ в АВ, както и да представи копие от удостоверение за данъчна регистрация, 

ако е приложимо. Всяка промяна на сключеното споразумение трябва да бъде 

регистрирана в регистър БУЛСТАТ, за да има действие спрямо възложителя. Ако се 

извършва допустима, съгласно настоящата документация промяна, актуалният текст на 

споразумението се представя на Възложителя в 3-дневен срок. 

ІІІ.2) Условия за участие 

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

им в професионални или търговски регистри  
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В 

процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и 

чуждестранни физически или юридически лица, вкл. техни обединения, които отговарят 

на предварително обявените условия. Изискуеми документи и информация: Списък на 

документите съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Заявление за участие ; 

3.Административни сведения; 4. Копие от документ за регистрация или единен 

идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от ЗТР, когато уч. е юридическо лице или 



едноличен търговец; Копие на документ за самоличност ,когато участникът е физ. лице. 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, кандидатите или участниците - 

юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения 

за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат екв.документ на 

съдебен или адм.н орган от държавата, в която са установени. 5.Нотариално заверено 

Споразумение за създаване на обединение за участие и изпълнение на обществената 

поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), подписано от 

лицата в обединението, в което задължително се посочва представляващият/те - в случай, 

че е приложимо; 6.Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие на платежен 

документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 7.Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. «а»- «д» и ал. 2, т. 2а и 5 от ЗОП. Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП. 8. Декларация по 

чл.77, ал.3, т.8 от ЗОП. 9. Декларация в свободен текст, че участника е посетил 

инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци и се е запознал със системата за 

управление и контрол на инсинератора при ПУДООС 10. Доказателства за икономическо 

и финансово състояние на участника посочени в раздел III.2.2 от обявлението. 11. 

Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако 

участникът предвижда подизпълнители. 12.Декларация от подизпълнител, че е съгласен 

да участва в процедурата като такъв; 13. Когато участникът е обединение се попълва и 

подписва от всеки член на обединението Декларация -Образец № 7; 14. Нотариално 

заверено пълномощно на лицето/та, което подписва офертата – представя се, когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия обединението 

съгл.д-ра за обединение. 15. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в 

обединението, с които упълномощават лице/а, което да ги представлява, да подаде 

офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението – 

представя се когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето 

подаващо офертата, не е упълномощено по реда на предходната т.14. ;16. Декларация за 

приемане на условията в проекта на договор; 17. Доказателства за технически 

възможности и квалификация на участника посочени в III.2.3 от обявлението. 

Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2, 

т. 1, 2а, 3, 4 и 5 от ЗОП. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности  

Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия на Баланс (Отчет за финансовото 

състояние) и Отчет за приходи и разходи (Отчет за доходите; Отчет за всеобхватния 

доход) за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), когато публикуването се изисква от 

законодателството на държавата, в която участникът е установен и в случаите, когато не 

се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. Забележка: в случай че 

участникът е посочил единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския 

регистър, документите по настоящия пункт могат да не се представят към офертата. 

2.Информация за оборота на стоките, сходни* с предмета на на поръчката за последните 

три години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден 

или е започнал дейността си. * За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат 

изпълнени ангажименти съответно: за разработване на компютърна система с 

възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на непрекъснат поток от 



данни - температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др. Когато 

участникът е обединение, изискванията по горните точки се отнасят общо за 

обединението. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите 

от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ. В случай, че участникът участва като обединение, 

изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението като цяло. В случай, че 

участникът предвижда участие на подизпълнители, финансовите изисквания се прилагат и 

към тях съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Минимални изисквания: 1.Минимално изискване е участникът да има общ оборот от 

последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която 

кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си: в размер не по-малко 

от 50 000 лв. без включен ДДС. 2. Минимално изискване е оборотът на участника от 

доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години (2010, 

2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или 

е започнал дейността си да бъде, както следва: – в размер не по-малко от 25 000 лв. без 

включен ДДС. 

ІІІ.2.3) Технически възможности  

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договорите за доставки, 

сходни* на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години преди крайния 

срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръки за добро изпълнение (референции), които да посочват предмета 

на съответния договор, стойността и датата на започване и приключване на работата по 

него, качеството на изпълнената услуга или други подходящи документи, от които да е 

видна посочената информация. * За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат 

изпълнени ангажименти съответно: за разработване на компютърна система с 

възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на непрекъснат поток от 

данни - температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др. Забележка: 

За доказателства могат да се представят препоръки за добро изпълнение от клиенти или 

други подходящи документи. 2. Копие от оторизационно писмо от производителя (или 

негов изключителен представител), че има права за сервизно обслужване на предлаганата 

техника или заверено от участника копие от сервизни договори с производителя. 3. Копие 

на валиден сертификат ISO 9001:2008 или екв. включващ доставка и сервизна дейност, 

свързани с предмета на поръчката; 4. Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или екв. 

на производителя на техника. 5. Заверени от участника копия на съответните сертификати 

доказващи, че захранващите блокове на компютърните системи да отговарят на 

стандартите CE, TUV и PFC или еквивалент. 6. Доказателства, че предлаганата 

техника/технически средства/ е неупотребявана, оригинална, нова, отговаря на 

техническите изисквания, приложени в документацията и е в текущата производствена 

листа на производителя; доставяната техника отговаря на българските стандарти за степен 

на защита и електромагнитна съвместимост (Доказва се, чрез декларация, свободен текст 

подписана и подпечатана от участника) - оригинал 

Минимални изисквания: 1. Минимален брой изпълнени договори за услуги, сходни* с 

предмета на поръчката : 1 бр. Под изпълнени договори се приемат договори, по които към 

датата на получаване на офертата изпълнението е приключено. Участникът следва да е 

изпълнил договорите през последните три години, преди крайния срок за подаване на 

офертите. 2. Участника трябва да има права за сервизно обслужване на предлаганата 



техника от производителя или негов изключителен представител. 3. Участникът трябва да 

притежава актуален сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен, включващ 

доставка и сервизна дейност, свързана с предмета на поръчката. 4. Предлаганата от 

участника техника трябва да е произведена от производители, сертифицирани по стандарт 

за качество ISO 9001:2008 или екв. 5 Захранващите блокове на компютърните системи да 

отговарят на стандартите CE, TUV и PFC или еквивалент. 6. Предлаганата 

техника/технически средства/ трябва да е неупотребявана, оригинална, нова, да отговаря 

на техническите изисквания, приложени в документацията и да е в текущата 

производствена листа на производителя; доставяната техника трябва да отговаря на 

българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост. 

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) Вид процедура 

ІV.1.1) Вид процедура 

Договаряне 

Има вече избрани кандидати: 0 

ІV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога 

(процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват 

етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на 

договаряните оферти. 

НЕ 

 

ІV.2) Критерии за оценка на офертите 

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите  

Икономически най-изгодна оферта при: 

Посочените по-долу показатели: 

Показател: Предложена цена; тежест: 60 

Показател: Срок на доставка ; тежест: 20 

Показател: Гаранционен срок ; тежест: 20 

 

IV.3) Административна информация  

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка 

ДА 

Предварително обявление за ОП 

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526510 от 28.02.2013 г.  

Други предишни публикации  



Номер на обявлението в ОВ 560119 от 16.09.2013 г.  

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

допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при 

състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие  
02.12.2013 г.  Час: 16:30 

Платими документи 

ДА 

Цена: 5 BGN 

Условия и начин на плащане 

Сумата от 5 лв. (пет лева), следва да бъде внесена по банков път на следната сметка на 

ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ: BNBG BGSD 

Документация за участие в процедурата може да бъде получена, след представяне на 

платежен документ всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:30 

часа в срок до 16:30 часа на датата посочена в обявлението. Документацията за участие 

може да се закупува до 7( седем) дни преди изтичането на срока за получаване на 

заявленията. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. 

Предварителния преглед на документацията се извършва в сградата на ПУДООС, ет.1 от 

9.00 часа до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа, всеки работен ден. Документация за 

участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че документацията е 

заплатена. 

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

09.12.2013 г.  Час: 16:30 

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 

участие 

Български 

IV.3.7) Срок на валидност на офертите 

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 10.12.2013 г.  Час: 11:00 

Място 

Заседателната зала на ПУДООС, гр.София, ул."Триадица" № 4, ет.3 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

Отварянето на Заявленията 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. 

 



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка 

НЕ 

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС 

НЕ 

VI.4) Процедури по обжалване 

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

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.2) Подаване на жалби 

Съгласно разпоредбите на чл. 120, ал.5, т. 1 и ал. 6 от Закон за обществените поръчки; 

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

жалби  

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 

08.11.2013 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 
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