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III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

Предмет на обществената поръчка е: 

 

1. „Доставка на апаратура за екстракции със суперкритичен въглероден диоксид“ 

2. „Доставка на апаратура за високоефективна флаш-хроматография“ 

3. „Доставка на апаратура за разпрашително сушене“ 

4. „Доставка на апаратура за енкапсулиране на активни субстанции“ 

 

 

1. Изходна информация и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката 

 

Доставка на апаратура за научно-приложни разработки със следните обособени позиции: 

 

1. Апаратура за екстракции със суперкритичен въглероден диоксид, състояща се от модули, 

отговарящи на специфичните изисквания за провеждане на екстракции на лечебни и ароматични 

растения в различни обеми при различни температури и налягания, както и за провеждане на 

фракциониране/разделяне на екстрактите – 1 брой. 

2. Апаратура за пречистване на екстракти и изолиране на чисти и/или индивидуални вещества – 

високоефективна флаш-хромато-графия – 2 броя. 

3. Апаратура за разпрашително сушене („мини-спрей сушител“) на водни екстракти и на екстракти 

в органични разтворители за получаване на гранулирани екстракти-1 брой. 

4. Апаратура за енкапсулиране на активни субстанции (терапевтични екстракти, антиоксиданти, 

нутрацевтици и др.) в матрица от естествен полимер (алгинат, хитозан, желатин, пектин и др.) – 

1 брой. 
 

Доставката е свързана с изпълнението на дейностите по проект  BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 

„Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни разстения 

чрез зелени технилогии – „ФитоТех””, финансиран по Оперативна програма „Развите на 

конкурентноспособността на Българската икономика” 2007-2013 г. 
 

 

Всеки участник има право да представи само една оферта за дадена обособена позиция по процедурата. 

Всеки участник има право да кандидатства за една, няколко или всички обособени позиции. Не се 

приемат варианти. 

 

2. Всеки кандидат трябва да докаже (чрез оригинални брошури, спецификации и др.), че предложеното 

от него решение съответства, надвишава или е еквивалентно на минималните изисквания, определени в 

техническите спецификации. 
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Всички модули, софтуерни продукти и бази данни трябва да са произведени от един и същ 

производител. 

 

Участникът да е производител или надлежно оторизиран от производителя на предлаганата система за 

участие в поръчката. 

 

Участникът следва да притежава издаден на негово име сертификат ISO 9001 или еквивалентен, с 

обхват, аналогичен на предмета на поръчката. 

 

Участникът трябва да докаже наличието на осигурена сервизна база в София, надлежно оторизирана от 

производителя на предлаганата система и сертифицирана по стандарт ISO 9001 или еквивалентен. 

 

3. На Изпълнителя се забранява:  

 

3.1. при осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи 

или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и 

достойнството на гражданите; 

3.2. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт; 

3.3. да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата 

поръчка; 

 

 

4. Други изисквания 

 

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други 

задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, както и на наормативните 

изисквания отнасящи се до предмета на поръчката.  

 

При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да 

спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение 

на поръчката и ценовата си оферта. 
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III.1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Обособена позиция 1. 

Апаратура за провеждане на екстракции на лечебни и ароматични растения със суперкритичен 

въглероден диоксид (СК-СО2) – 1 брой 
 

Всеки кандидат трябва да докаже (чрез оригинални брошури, спецификации и др.), че предложеното от 

него решение съответства, надвишава или е еквивалентно на минималните изисквания, определени в 

техническите спецификации. 

 

1. Всички модули, софтуерни продукти и бази данни трябва да са произведени от един и същ 

производител. 
 

 

Минимални изисквания и параметри на оценка  
Модулна система за провеждане на екстракции на лечебни и ароматични растения със суперкритичен 
въглероден диоксид състояща се от: 
 
- Екстракционен съд с обем 5 литра. Материал неръждаема стомана 316L. Екстракционния съд да е с двоен 
кожух с електрическо нагряване с мин. мощност 1.5 kW. Работно налягане  минимум 1000 бара, проектно 
налягане минимум 1100 бара. Температурен обхват от +20 до минимум 150

o
С, проектна температура до 

минимум 250
o
С. 

Екстракциония съд да е окомлектован с кошници от неръждаема стомана с обем 1 , 2 и 5 литра, трансмитер за 
налягане и температура, предпазен клапан. 
 
- Наличие на топлообменик с независмо нагряване до минимум 150

o
С, нагревателна мощност минимум 3kW. 

 
- Наличие на кондензер - охлаждане чрез самостоятелен “чилър” с подходящи характеристики, осигуряващ 
ефикасно втечняване на газообразния CO2. 
 
- Помпа за CO2 с кожух за охлаждане. Автоматично регулиране на дебита чрез честотен вариатор и масов 
дебитомер. Минимален дебит при 1000 бара- минимум 30 кг/час. 
 
- Помпа за допълнителен разтворител или CO2. Минимален дебит при 1000 бара- минимум 30 мл/мин. 
 
- 2 бр. циклонни сепаратори осигуряващи ефикасно отделяне на екстракта или разтворителите от CO2. 
Автоматично събиране на екстракта през програмируем интервал от време. Обем – минимум 0.5 литра. 
Независимо електрическо нагряване до минимум 70

o
С. Възможност за работа при налягане от минимум 200 

бара. 
 
- Наличие на допълнителен трети сепаратор за улавяне на летливи остатъци и рециклиране на CO2. 
Възможност за работа при налягане от минимум 200 бара. 
 
- Колона за фракционно разделяне с минимална височина от 2 метра. Максимално работно налягане до 350 
бара, максимална работна температура до 150

o
С. Окомплектована с трансферна помпа, кожух за нагряване и 

програмируем автоматичен клапан за контролиране на регенерираният рафинат. Наличие на отвор за 
наблюдение на нивото в долната част на съда. Монтирана на подвижна платформа. 
 
- Автоматичен регулатор за обратно налягане осигуряващ прецизен контрол. 
 
- Контролен модул с дигитални дисплеи и контролери (тип PID). Светлинни индикатори за статус на помпите, 
нагревателите, алармени състояния. Независим контрол чрез софтуер, осигуряващ показване на всички 
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работни параметри, графично представяне на параметрите, избор на алармени състояния, запис. Системата 
да е оборудвана с компютър с подходящи характеристики. 
 
- Системата да е монтирана на подвижна платформа. 
 
- Окомлектовка – адаптер и връзки за газова бутилка. 
 
- Възможност за доокомплектоване с допълнителни модули – втори екстрактор, съдове с различни обеми, 
миксер с турбинен импелър, адсорбер, атмосферен сепаратор и др. 
 
Осигуряване на минимум 2-3 дена обучение от квалифицирани специалисти на място при възложителя 
 
Гаранция: минимум 2 години 
 

 

2. Допълнителни изисквания: 

1. Доставка  на  предмета  на  поръчката - не по–дълъг от 6 месеца от датата на подписване на договора 

за изпълнение След доставка, апаратурата трябва премине през приемен тест, демонстриращ 

правилната инсталация и работа на апарата. 

2.  Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с инженерен персонал на територията на Р. 

България и извършване на услугата на място в ИОХЦФ.  

3. Гаранционен срок на системата – минимум 24 месеца от датата на инсталиране и след 

провеждане на обучението. 

Обучение: минимум 2-3 дена обучение от квалифицирани специалисти на място при 

възложителя. 

 

3. Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане 

 

1. Максималната стойност на договора да е до 374 000 лв. /триста седемдесет и четири хиляди 

лева/ без ДДС. 

2. Разплащането се извършва по реда, посочен в сключения договор с участника, определен за 

изпълнител. 
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III.2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Обособена позиция 2. 

Апаратура за пречистване на екстракти и изолиране на чисти и/или индивидуални вещества – 

високоефективна флаш-хромато-графия (2 броя) 
 

Всеки кандидат трябва да докаже (чрез оригинални брошури, спецификации и др.), че предложеното от 

него решение съответства, надвишава или е еквивалентно на минималните изисквания, определени в 

техническите спецификации. 

 

1. Всички модули, софтуерни продукти и бази данни трябва да са произведени от един и същ 

производител. 
 

 

Минимални изисквания и параметри на оценка  
Автоматизирана модулна система за флаш-хроматография 

2 броя 
Напълно автоматични модулни системи за флаш-хроматография с бинарен градиент. 
 
Изисквания към всяка система: 
 

- 2 броя, три-бутални химически инертни помпи за изократен или бинарен градиент. Дебит на всяка помпа от 2.5 
до минимум 250 мл/мин. Налягане : минимум 50 бара. Възможност за калибриране при работа със специфични 
разтворители или температури  
 
- Фракционен колектор с капацитет от минимум 4 поставки и възможност за коригиране на височината. 
Възможност за работа на фракционния колектор, както самостоятелно така и под софтуерен контрол чрез 
външен компютър. Течнокристален дисплей за настройка и визуализация на параметрите, когато колектора се 
изпозлва самостоятелно. Събиране на фракции по време, обем или пик. Окомлектован с превключващ винтил 
за отклоняване на потока. Капацитет на фракционния колектор: минимум 12 литра. Колектора да позволява 
програмиране на движението на дозатора.  Възможност за свързване към фракциония колектор на минимум 2 
детектора, сензор за ниво, превключващ вентил, компютър и др. 
 
- Окомплектовка за фракционния колектор:  
       -4 поставки с  общ капаците от минимум 48 съда с минимален обем на всеки съд 250 мл и минимум 20 броя 
съдове 
       -4 поставки с  общ капаците от минимум 100 съда с минимален обем на всеки съд от 50мл и минимум 60 
броя съдове 
       -4 поставки с  общ капаците от минимум 200 съда с минимален обем на всеки съд 15 мл и минимум 150 
броя съдове 
 
- UV- VIS детектор с диодна матрица за едновремено определяне при минимум 4 дължини на вълната. Обхват: 
от 200 до минимум 840 nm с  възможност за сканиране в целия обхват. Точност: +/-1 nm, възпроизводимост: +/-
0.5nm. Шум при 254 nm: не по висок от +/-5х10

-5 
AU.  Окомлектован с проточна клетка с възможност за работа 

при високи налягания. 
 
- Наличие на поставка за отделните модули (помпи, детекор, фракционен колектор) и стойка за 
колони/картриджи в комплект с  държачи за бързо свързване на колони/картриджи с различен диаметър 
- 6- пътен клапан за инжектиране на пробата 
 
- Sample loop  с обем минимум 20 мл  
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- Системата да е подходяща за работа както с малки обеми проби от порядъка на няколко милиграма така и  и с 
големи обеми проби до минимум 100 грама.  
 
-Възможност за надграждане с различни детектори- индекс на рефракция и ELS детектор 
 
- Софтуерен контрол чрез външен компютър. Софтуерът да осигурява синхронизация на всички модули и 
пълна автоматизация на системата. Възможност за създаване на потребителски методи, контрол на всички 
отделни модули, програмиране на фракционния колектор, възможност за промяна на дебит, градиент и други 
параметри в самия процес на работа. Възможност за бинарен градиент с до два разтворителя към всяка помпа. 
Възможност за ръчен контрол на помпите, позволяващ кондициониране на системата.  Наличие на база данни 
за колони/картриджи с данни за препоръчвания дебит и максимално работно налягане. Наличие на база данни 
за най-често използваните разтворители и техните специфични параметри. Софтуерът да позволява сканиране 
на пробата в процеса на работа чрез UV-VIS детектора, както и използване на минимум 6 детекторни канала за 
идентификация на пикове. Софтуерът да позволява изготвянето на потребителски рапорт с всички необходими 
данни и резултати в PFD или друг подходящ формат 
 
- Системата да е окомплектована с всички необходими връзки и  маркучи осигуряващи нейната нормална 
работа 
 

Окомплектовка:  
 
- Подходящ компютър с минимум 19 инчов LCD/LEDдисплей, цветен лазерен принтер и легализиран софтуерен 
пакет Windows или еквивалентен 
 
- 50 броя празни PP картриджи за до 4 грама пълнеж с минимален  диаметър 12 мм и минимална височина 75 
мм в комплект със съответния брой фритове.  Подходящи за проби до 170-200 мг 
- 50 броя празни PP картриджи за до 8 грама пълнеж с минимален  диаметър 12 мм и минимална височина 140 
мм в комплект със съответния брой фритове. Подходящи за проби до 350-400 мг 
- 50 броя празни PP картриджи за до 40 грама пълнеж с минимален  диаметър 40 мм и минимална височина 75 
мм в комплект със съответния брой фритове. Подходящи за проби до 1000 мг 
- 50 броя празни PP картриджи за до 90 грама пълнеж с минимален  диаметър 40мм и минимална височина 140 
мм в комплект със съответния брой фритове. Подходящи за проби до 5000 мг 
- Комплект резервни фритове с различни размери- 100 броя 
 
- 20 броя фабрично напълнени  PP картриджи с до 4 грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на порите 
60А) с минимален  диаметър 12 мм и минимална височина 75 мм.  Подходящи за проби до 170-200 мг 
- 20 броя фабрично напълнени  PP картриджи с до 8 грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на порите 
60А) с минимален  диаметър 12 мм и минимална височина 140 мм.  Подходящи за проби до 350-400 мг 
- 10 броя фабрично напълнени  PP картриджи с до 40 грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на порите 
60А) с минимален  диаметър 40 мм и минимална височина 75 мм.  Подходящи за проби до 1000 мг 
- 10 броя фабрично напълнени PP картриджи с до 90 грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на порите 
60А) с минимален  диаметър 40 мм и минимална височина 140 мм.  Подходящи за проби до 5000 мг 
 
Обща окомплектовка за двeте системи:  
Комплект консумативи: резервни фитинги, адаптери и свързващи елементи осигуряващ безпроблемна работа 
за две години 
Пълначка за пълнене на празни PP картриджи с различни размери- осигуряваща ефикасно флуидизиране на 
силикагела и хомогенно пълнене под вакуум. 
 
ГАРАНЦИЯ:  минимум 24 месеца 
 
Обучение на място. 
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2.Допълнителни изисквания 

 

a.  Доставка  на  предмета  на  поръчката - не по–дълъг от 6 месеца от датата на подписване 

на договора за изпълнение След доставка, апаратурата трябва премине през приемен тест, 

демонстриращ правилната инсталация и работа на апарата. 

b.  Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с инженерен персонал на територията на 

Р. България и извършване на услугата на място в ИОХЦФ.  

c.  Гаранционен срок на системата – минимум 24 месеца от датата на инсталиране и след 

провеждане на обучението. 

d.  Обучение: минимум 2-3 дена обучение от квалифицирани специалисти на място при 

възложителя. 

 

 

3. Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане 

 

1. Максималната стойност на договора да е до 187 340.00 лв. /сто осемдесет и седем хиляди и 

триста и четиридесет лева/ без ДДС. 

2. Разплащането се извършва по реда, посочен в сключения договор с участника, определен за 

изпълнител. 
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III.3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Обособена позиция 3. 

Апаратура за разпрашително сушене („мини-спрей сушител“) на водни екстракти и на екстракти в 

органични разтворители за получаване на гранулирани екстракти – 1 брой 
 

Всеки кандидат трябва да докаже (чрез оригинални брошури, спецификации и др.), че предложеното от 

него решение съответства, надвишава или е еквивалентно на минималните изисквания, определени в 

техническите спецификации. 

 

1. Всички модули, софтуерни продукти и бази данни трябва да са произведени от един и същ 

производител. 
 

 

Минимални изисквания и параметри на оценка  
Разпрашителна сушилня 
 
- Затворена система подходяща за работа както с водни разтвори така и с до 100% органични разтворители; 
 
- Модул осигуряващ затворена циркулация при инертни условия, снабден със сензори за следене нивата на 
кислород и налягане. Автоматично изключване на системата  при надвишаване на безопасните нива за 
кислород и налягане. Модулът да осигурява охлаждане и кондензиране на разтворителят съдържащ се в 
газовия поток. Изходна температура от модула осигуряващ  затворена циркулация при инертни условия – мин. 
-15

0
С; 

 
- Разпрашителна дюза от неръждаема стомана с възможност за термостатиране; 
 
- Възможност за разпрашаване на два флуида едновременно; 
 
- Автоматично почистване на разпрашителната дюза през предварително зададени  интервали; 
 
- Вграден контролен панел с клавиатура за нагласяне на работните параметри и едновременно показване на 
информация за входяща и изходяща температура, степен на аспирация, интервал на почистване на дюзата, 
дебит на помпата; 
 
- Вграден аспирационен модул с минимален дебит 25м

3
/час; 

 
- Възможност за контрол на дебита на разпрашителния газ; 
 
-Всички части на разпрашителната дюза да са от неръждаема стомана; 
 
- Дозиране чрез перисталтична помпа с възможност за едновременно подаване на повече от един флуид – 
минимален дебит 25 мл/мин; 
 
-Контрол на температурата чрез вграден Pt 100 температурен сензор; 
 
Всички материали в контакт с пробата да са инертни  

- Изходящ филтър в отделен модул за пълно улавяне на частиците и предпазване на аспириращият модул от 
замърсяване; 
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- Наличие на вътрешен електрически проводим слой на улавящият циклон предотвратяващ слепване на 
продукта по стените; 

 

- Възможност за дооборудване с модул за ултразвуково разпрашаване; 
 
Технически изисквания: 
- Краен размер на частиците- в диапазон от 2 до 25 микрона; 
- Температурен обхват: от стайна температура до мин. 220

0
С; 

- Капацитет на разпрашаване: мин. 1.0 l/ h вода, по-висок за органични разтворители; 
- Мощност на нагряване:  минимум 2000 W; 

- Диаметър на дюзата: мин 0.7 мм, диаметър на отвора на капачаката на дюзата  мин. 1,4 мм; 

- Газ за разпрашаване: въздух или инертен газ под налягане 
- Наличие на RS232 или USB за връзка с РС; 

 
Окомплектовката да включва стъклен цилиндър за работа с водни разтвори и стъклен цилиндър за работа с 
органични разтворители, предпазна завеса/екран, всички необходими маркучи, стъклени части и връзки за 
нормална работа на разпрашителната сушилня. 

 
ГАРАНЦИЯ:  минимум 24 месеца 
 
Обучение на място. 
 

 

 

2.Допълнителни изисквания 

 

e.  Доставка  на  предмета  на  поръчката - не по–дълъг от 6 месеца от датата на подписване 

на договора за изпълнение След доставка, апаратурата трябва премине през приемен тест, 

демонстриращ правилната инсталация и работа на апарата. 

f.  Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с инженерен персонал на територията на 

Р. България и извършване на услугата на място в ИОХЦФ.  

g.  Гаранционен срок на системата – минимум 24 месеца от датата на инсталиране и след 

провеждане на обучението. 

h.  Обучение: минимум 2-3 дена обучение от квалифицирани специалисти на място при 

възложителя. 

 

 

3. Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане 

 

1. Максималната стойност на договора да е до 89 660.00 лв. /осемдесет и девет хиляди и 

шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС. 
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2. Разплащането се извършва по реда, посочен в сключения договор с участника, определен за 

изпълнител. 

 

III.4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Обособена позиция 4. 

Апаратура за енкапсулиране на активни субстанции (терапевтични екстракти, антиоксиданти, 

нутрацевтици и др.) в матрица от естествен полимер (алгинат, хитозан, желатин, пектин и др.) – 1 брой 
 

Всеки кандидат трябва да докаже (чрез оригинални брошури, спецификации и др.), че предложеното от 

него решение съответства, надвишава или е еквивалентно на минималните изисквания, определени в 

техническите спецификации. 

 

1. Всички модули, софтуерни продукти и бази данни трябва да са произведени от един и същ 

производител. 
 

 

Минимални изисквания и параметри на оценка  
Енкапсулатор (апаратура за енкапсулиране в стерилни условия в затворен реакционен съд) 
 
- Вграден контролер със сензитивен LCD екран за визуализация и регулиране на честотата на вибриране, 
електростатично разпръскване, дебит на помпа, интензивност на разбъркване; 
 
- Вградена бутална помпа с дебит от 0.01 до минимум 50 мл/мин. Възможност за работа със спринцовки с обем 
от 1 до минимум 50 мл; 
 
- Наличие на  интегрирана магнитна бъркалка осигуряваща интензивно разбъркване в реакционния съд; 
 
- Регулатор за контрол на налягането на сгъстен въздух – дебит при работа със сгъстен въздух от 1 до 
минимум 200 мл/мин; 
 
- Наличие на стробоскоп за визуализация и оптимизация на формирането на капчиците; 
 
- Енкапсулиране в стерилни условия – всички части в контакт с продукта и изходната смес да подлежат на 
автоклавиране; 
 
- Наличие на автоклавируем реакционен съд от стъкло и неръждаема стомана  с минимален работен обем 1.8 
литра и общ обем не по-малък от 3.5 литра; 
 
- Наличие на минимум 8 дюзи от неръждаема стомана 316L с размер от 0.08 до мин. 0.9мм осигуряващи 
възможност за формиране на капки с размер от 0.15 до минимум 1.8 мм; 
 
- Наличие на комплект концетрационни дюзи за капсулиране в желатинова обвивка- минимум 7 дюзи от 
неръждаема стомана 316L с минимален диаметър от 0.2 до 0.9 мм; 
 
- Напрежение на електрода – регулируемо от 250 до минимум 2300V; 
 
- Честота на вибриране- регулируема от 50 до минимум 5800 Hz; 
 
- Минимална окомлектовка: стъклена бутилка за работа под налягане до макс. 1,5 бара с минимален обем 500 
мл, стъклена бутилка за работа под налягане до макс. 1,5 бара с минимален обем 1000 мл, автоклавируеми 
силиконови маркучи за свързване на бутилките към апарата, 2 бр. автоклавируеми филтри за въздух. 
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ГАРАНЦИЯ:  минимум 24 месеца 
 
Обучение на място 
 

 

2.Допълнителни изисквания 

 

a. Доставка  на  предмета  на  поръчката - не по–дълъг от 6 месеца от датата на подписване на 

договора за изпълнение След доставка, апаратурата трябва премине през приемен тест, 

демонстриращ правилната инсталация и работа на апарата. 

b. Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с инженерен персонал на територията 

на Р. България и извършване на услугата на място в ИОХЦФ.  

c. Гаранционен срок на системата – минимум 24 месеца от датата на инсталиране и след 

провеждане на обучението. 

Обучение: минимум 2-3 дена обучение от квалифицирани специалисти на място при 

възложителя. 

 

 

3. Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане 

 

1. Максималната стойност на договора да е до 58 650.00 лв. /петдесет и осем хиляди и 

шестстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

2. Разплащането се извършва по реда, посочен в сключения договор с участника, определен за 

изпълнител. 
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

за реда и условията за провеждане на открита процедура от Закона за обществените поръчки с предмет: 

 

Доставка на апаратура за научно-приложни разработки със следните обособени позиции: 

1. Апаратура за екстракции със суперкритичен въглероден диоксид, състояща се от модули, 

отговарящи на специфичните изисквания за провеждане на екстракции на лечебни и ароматични 

растения в различни обеми при различни температури и налягания, както и за провеждане на 

фракциониране/разделяне на екстрактите. 

2. Апаратура за пречистване на екстракти и изолиране на чисти и/или индивидуални вещества – 

високоефективна флаш-хромато-графия – 2 броя. 

3. Апаратура за разпрашително сушене („мини-спрей сушител“) на водни екстракти и на екстракти 

в органични разтворители за получаване на гранулирани екстракти. 

4. Апаратура за енкапсулиране на активни субстанции (терапевтични екстракти, антиоксиданти, 

нутрацевтици и др.) в матрица от естествен полимер (алгинат, хитозан, желатин, пектин и др.). 

 

 

Документацията за участие в процедурата съдържа: 

 

 Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка 

 Обявлението за обществената поръчка; 

 Пълното описание на предмета на поръчката и Техническите спецификации за изпълнение на 

поръчката 

 Настоящите Указания към участниците, включващи и указания за подготовка на офертата; 

 Приложения: 

  Приложение № 1 - Проекта на договор; 

Приложение № 2 - Образец на оферта; 

Приложение № 3 – Образец на Предлагана цена (ценова оферта); 

Приложение № 4 – Образец на Предложение за изпълнение на поръчката -техническа оферта; 

Приложение № 5 - Образец на образец на банкова гаранция за изпълнение на договора; 

Приложение № 6 - Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от 

ЗОП; 

Приложение № 6а - Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически 

лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП; 

Приложение № 7 - Образец на Декларация за използуване / неизползуване на подизпълнители 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 

Приложение № 8 - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

Приложение № 9 - Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
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Приложение № 10 - Образец на Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника; 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или 

лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено 

пълномощно за това.  

 

2. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия от 

Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

3. Участниците в настоящата процедура задължително трябва да отговарят на следните условия, за да 

участват в настоящата обществена поръчка: 

 

3.1. Икономическо и финансово състояние 

 

Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице общ доход) за последните три 

финансови години (2011 – 2013 г.) в размер на минимум  два пъти прогнозната стойност на съответната 

обособена позиция в лева без ДДС– общо за трите години.  

 

Участникът следва да има оборот от от извършване на доставки на апаратура, сходна с предмета на 

съответната позиция за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) в размер на прогнозната 

стойност на съответната обособена позиция за която кандидатства. 

 

3.2. Технически възможности и квалификация 

 

3.2.1. Участникът да е производител или надлежно оторизиран от производителя на предлаганата 

система за участие в поръчката за съответната обосбена позиция. 

 

3.2.2. Участникът следва да представи сертификат ISO 9001 за въведена система за управление на 

качеството на името на производителя на предлаганото оборудване или еквивалентен, с обхват, 

аналогичен на предмета на поръчката за съответната обособена позиция. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП 

възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 

членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

3.2.3. Участникът следва да притежава издаден на негово име сертификат ISO 9001 за въведена система 

за управление на качеството или еквивалентен, с обхват, аналогичен на предмета на поръчката за 

съответната обособена позиция. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят приема и еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 
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3.2.4. Участникът трябва да докаже наличието на осигурена сервизна база в София, надлежно 

оторизирана от производителя на предлаганата система и сертифицирана по стандарт ISO 9001 или 

еквивалентен за съответната обособена позиция. 

 

3.2.5. Участникът следва да представи валиден документ за оторизация от производителя на 

предлаганото оборудване за сервизиране на същото, както и декларация за наличен квалифициран и 

обучен от производителя персонал за съответната обособена позиция. Кандидатите следва да 

притежават минимум 1 квалифициран служител.  

 

3.2.6. Участникът следва да представи документ, че с предлаганият гаранционен срок на предлаганото 

оборудване се ангажира прозиводителя на предлаганото оборудване за съответната обособена позиция. 

 

3.2.7. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години – 2011, 

2012 и 2013 г., включващи доставка на научно оборудване аналогично на предмета на поръчката 

оборудване за съответната обособена позиция. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито 

срок на изпълнение е приключил към датата определна като краен срок за подаване на офертите и 

работата е приета от възложителя или получателя по договора.  

 При липса на доставено аналогично оборудване от участника в пределите на Република 

България за последните три години, кандидатите следва да представят доказателства за извършени 

доставки на подобна апаратура от Производителя на предлаганото оборудване, чийто оторизиран 

представител са. 

3.3. При подписване на договора, определеният за изпълнител представя  документите, изискуеми 

съгласно ЗОП 

3.4. За изпълнението на условията по т. 3.1 и 3.2 участниците следва да представят съответните 

документи и доказателства, съгласно раздел IV.4 - т. 6 и 7 от тези Указания.  

 

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.1,  3.2 и 3.3 се 

прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

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

създаване на обединението. 

 

5. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.1 и 3.3 ще бъдат 

прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

 

IV.2. Документацията за участие 
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Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се закупува, цена: 6.00 

лева с ДДС или 5.00 лева без ДДС. Документацията за участие се получава на адрес: ИОХЦФ при БАН, 

Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 9, Канцелария, всеки работен ден 

от 10.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за внесена сума от 6.00 лв. /шест лева/ по банкова 

сметка на Възложителя в УниКредит Булбанк както следва: BIC код UNCRBGSF, IBAN: BG95 

UNCR 9660 3110 0246 10 на името на ИОХЦФ при БАН. В нареждането за плащане задължително 

следва да бъде записано: „Доставка на апаратура за екстракции със суперкритичен въглероден 

диоксид“ ИОХЦФ при БАН или ID на поръчката. Преди да получи документацията, участникът следва 

да представи своите данни - име на участника и адрес за кореспонденция, включително телефон и по 

възможност факс и електронна поща на длъжностното лице в стая – Канцелария, от което се получава 

документацията. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока 

за получаване на офертите (виж точната дата, до която може да се закупува документацията в 

обявлението за поръчката). Документацията за участие също така ще бъде на разположение в 

електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http:// www.orgchm.bas.bg , рубрика 

„Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за 

попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата, лицата могат 

да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в тези указания, както и в 

обявлението за обществената поръчка, като също трябва и да се регистрират в Канцеларията в сградата 

на ИОХЦФ-БАН, че са закупили документация или да се снабдят с необходимата информация и 

приложения към настоящата документация на посочения интернет адрес на възложителя. 

Възложителят не носи отговорност ако потенциален участник в процедурата не е получил разяснения 

по документацията за участие, в случай че потенциалният участник не е посочил адрес или данни за 

кореспонденция. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения 

Интернет адрес на Възложителя. 

IV.3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта изготвена при условията и 

изискванията на настоящата документацията за участие. Същата 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 за определена обособена позиция по 

процедурата. Всеки участник има право да кандидатства за една, няколко или всички обособени 

позиции. При кандидатстване за повече от една обособена позиция участникът следва да 

представи пликове 1, 2 и 3 за всяка от обособените позиции за които кандидатства. 

 

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

4. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

 

5. Не се допуска представяне на варианти нито на Предложението за изпълнение на поръчката нито на 

ценовата оферта. 

 

http://www.............g/
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6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

 

7. Офертата се подписва от участника или от лицето или лицата с представителна власт по закон или 

упълномощени да подпишат офертата за и от името на участника с нотариално заверени пълномощни, 

като в офертата се прилагат оригиналите на тези пълномощни. 

 

8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от името на 

представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа документ 

(договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се 

посочва представляващият обединението. Представляващият обединението или всички лица в 

обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на 

обединението - офертата, списъкът на документите, съдържащи се в офертата, декларацията за 

приемане на условията в проекта на договор, декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за 

използване/неизползване на подизпълнители, Предложението за изпълнение на поръчката, ценовата 

оферта и други.  

 

9. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 12 от Раздел IV.4 се 

представят за всеки от тях. 

 

10. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на 

български език, като преводът на документите по т. 3 от Раздел IV.4 следва да е официален. Под превод 

се разбира превод, извършен от заклет преводач, положен върху бланката на агенция за преводи, 

заверен от същата с подпис и печат. Под „официален превод” се разбира превод по смисъла на § 1, 

точка 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно, „превод, извършен от преводач, който 

има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. 

Ако в офертата са включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва 

да са придружени и с превод на български език. 

 

11. Всички документи, за които се изисква да бъдат заверени от участника, трябва да са заверени с гриф 

„Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващо/и участника. 

 

12. Подпечатването на документите от приложените образци с печата на участника е условие, което се 

отнася само за юридическите лица и едноличните търговци. Неполагането на печат не е основание за 

отстраняване на участника.  

 

13. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника. 

Възложителят не носи отговорност в случай, че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на процедурата, за извършените от участника разходи по подготовката на офертата. 

 

14. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на представени копия от 

документи да изиска от участника оригиналите или нотариално заверени копия на същите. 

 

15. В случай, че има повече от една обособена позиция се подават предложения за изпълнение на 

поръчката и ценови предложения за всяка отделна обособена позиция.  
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IV.4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

 Офертата се изготвя по приложените в документацията за участие образци и трябва да съдържа 

следното: 

 

ПЛИК № 1: ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР, съдържащ: 

 

1. Оферта на участника – изготвена съгласно приложеният образец (Приложение № 2) за съответната 

обособена позиция, за която се кандидатства; 

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (съгласно Приложение № 

10);  

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 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; Когато участникът е чуждестранно 

юридическо лице, той представя копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице 

съобразно националното му законодателство. 

4. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците  - 

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

състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени. Документите по тази точка следва да 

бъдат издадени не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата, посочена като краен срок за подаване на 

офертата. 

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се, подписва се и се 

подпечатва приложеният към настоящата документацията образец (Приложение № 9).  

 

6. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника за доказване съответствие с 

критериите за подбор по т. 3.1 - участникът трябва да представи следните документи: 

 

6.1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три 

години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя   копие на отчет за приходите и разходите за 

съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър 

 

6.2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото 

лице за всяка от предходните три финансови години (2011, 2012, 2013 г.). 

 

7. Доказателства за технически възможности и квалификация на участника за доказване съответствие с 

критериите за подбор по т. 3.2 - участникът трябва да представи следните документи: 
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7.1. Сертификат за качество ISO 9001 или еквивалент на фирмата производител за оферираните 

продукти, валиден към датата на подаване на офрертата за съответната обособена позиция; Съгласно 

чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 

в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството. 

 

 

7.2. Сертификат за качество ISO 9001 или еквивалент на участника, валиден към датата на подаване 

на офертата с обхват кореспондиращ с предмета на поръчката за съответната обособена позиция. 

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. 

 

 

7.3. Участниците да са оторизирани за доставка, монтаж, пускане в експлоатация от прозиводителя на 

предлаганото оборудване за съответната обособена позиция. 

 

7.4. Участниците да са оторизирани от производителя на предлаганото оборудване за съответната 

обособена позиция, за осъществяване на сервизно обслужване на същото. Декларация за наличие на 

квалифициран и обучен от производителя персонал за сервизно обслужване с приложени доказателства 

Кандидатите следва да притежават минимум 1 квалифициран служител за поддръжка и сервиз на 

описаните в обособените позиции апарати и системи. Да е посочен адресът и телефона за контакти на 

сервизната база. 

 

7.5. Кандидатите следва да представят потвърждение, че предложената гаранция е от производителя на 

предлаганото оборудване. 

 

7.6. Кратка анотация за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката, изясняваща 

неговите технически възможности; 

 

7.7. Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника 

през последните три години – 2011, 2012 и 2013 г., включително стойностите на договорите, датите на 

сключване и изпълнение и получателите по договорите, придружен от поне две препоръки за добро 

изпълнение за два от изпълнените договори. ВАЖНО: Участниците да не представят повече от 10 

изпълнени договора и 10 препоръки! 

 

Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец: 

 

Изпълнен
и видове 
договори 
през 2011 
г., 2012 г. 
и 2013 г., 

Предмет на 
договора 

Възложител 
и/или 

Получател 
по договора 

Обща 
стойност на 

договора без 
ДДС  

 
(лева, евро, 

Обща стойност 
без ДДС на 

изпълнените от 
участника 

дейности по 
договора, сходни 

Начална 
дата на 

изпълнен
ие на 

договора 

Крайна 
дата на 

изпълнени
е на 

договора 

Работата е 
приета от 

възложителя 
/ получателя 
по договора  
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пореден 
№ 
 

друга 
валута) 

с предмета на 
поръчката (лева, 

евро, друга 
валута) 

 

(Да/Не) 

1.        

2.        

...        

 

Под „договори сходни с предмета на поръчката” се има предвид договори, включващи доставка на 

оборудване подобно с предмета на настоящата обществена поръчка системи). 

 

За изпълнението на условията посочени по-горе участниците следва да представят съответните 

документи и доказателства. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 7.1, 7.9. се 

прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

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

създаване на обединението. 

 

7.10. Декларация за срока на доставка на предложеното оборудване; 

 

7.11. Декларация за гаранционния срок на оферираното оборудване; 

 

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва 

се и се подпечатва приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 6), като се 

спазват и условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват 

самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП – попълва се, 

подписва се и се подпечатва приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 6а), 

като се спазват и условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - съгласно 

образеца (Приложение № 7).  

11. В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят и 

приложат следните изискуеми документи: 

 

а) Декларация от всеки от подизпълнителите, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител - 

попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образеца 

(Приложение № 8). 

 

б) Документите по т. 3, 6, 7, 8,  и ако е приложимо т. 9 и т. 12 от настоящия раздел за всеки от 

подизпълнителите. 
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12. Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо офертата (когато не е 

подписана от представителя по закон на участника). 

13. Копие от документ (фактура или платежно нареждане) за закупена документация, когато 

участникът е закупил документацията. 

 

14. При участници обединения, които не са юридически лица, се представят:  

а) документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който 

задължително се посочва представляващият обединението - съгласно изискванията на т. 9 от раздел II.  

 

б) документите по т. 3, 4, 8 и ако е приложимо т. 9 и т. 12 от настоящия раздел се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

 

в) документите по т. 6 и 7 от настоящия раздел се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 3.1 и 3.2. 

 

 

Документите по т. 1 – 14 включително от настоящия раздел се поставят в отделен запечатан 

непрозрачен плик (Плик № 1) с надпис „Документи за подбор”, поставен в плика с офертата. 

 

 

ПЛИК № 2: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

15. Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Приложение № 4 и трябва да 

съдържа:  

15.1. техническо предложение за изпълнение на поръчката - т.е. предложение за изпълнение на 

изискванията на възложителя, посочени в пълното описание на предмета на поръчката и в 

Техническите спецификации. 

15.2. срок за изпълнение на поръчката. 

16. Предложението за изпълнение на поръчката се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик 

№ 2) с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката», поставен в плика с офертата.  

17. Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съответства на изискванията на 

възложителя посочени в пълното описание на предмета на поръчката и в техническите спецификации. 

 

 

ПЛИК № 3: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ЦЕНОВА ОФЕРТА) 
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18. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 3) с надпис 

«Предлагана цена», поставен в плика с офертата. 

219. Ценовата оферта се изготвя по образеца на Приложение № 3: „Ценова оферта” и се представя на 

хартиен носител, подписана и подпечатана от участника.  

 

20. Ценовата оферта на участника трябва да съответства както на приложеният образец (Приложение 

№ 3), така и на указанията съдържащи се в него.  

 

21. Цените в ценовата оферта на участника трябва да се отнасят за доставките предложени в 

Предложението за изпълнение на поръчката. 

 

22. Цените следва да бъдат представени в лева (BGN) без включен данък върху добавената стойност 

(ДДС). 

23. ВНИМАНИЕ: В случай на аритметични грешки в ценовата оферта на участника за вярна се счита 

общата цена на участника за изпълнение на поръчката и тази цена участвува при класирането на 

офертите. Когато цената е посочена и словом, за вярна се счита цената посочена словом. Възложителят 

и/или комисията за оценка на офертите си запазва правото да изисква от участника потвърждение на 

тази обща цена. 

 

ВАЖНО: Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция (ако има такива), 

оферти се подават за всяка отделна обособена позиция в отделни запечатани пликове. 

 

IV.5. ГАРАНЦИИ 

 

 1. Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие като участникът избира 

сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва: 

 а) Парична сума – внася се по набирателна сметка ИОХЦФ-БАН в БНБ, гр. София 1000, пл. 

“Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-по сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-

BNBGBGSD, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за 

участие в процедура с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“, 

обособена позиция….. или ID номера на поръчката в регистъра на обществените поръчки и номера на 

обособената позиция, за която кандидаът участва. 

 

 б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия-БАН,  

Гранцията за участие е в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката и е в 

размер е в размер съответно за всяка обособена позиция: 

1. За обособена позиция 1 - 3740.00 лв. /три хиляди седемстотин и четиридесет лева/, без ДДС; 

2. За обособена позиция 2 -  1873.40 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и три лева и 40 ст./ без 

ДДС;  
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3. За обособена позиция 3 – 896.60 лв. /осемстотин деветдесет и шест лева и 60 ст./ без ДДС; 

4. За обособена позиция 4 – 586.50 лв. / петстотин осемдесет и шест лева и 50 ст. /, без ДДС; 

         2. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с легализация, в 

случай, че е издадена от чуждестранна банка. 

3. Гаранцията за участие в парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) 

или с легализация. 

         * Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да бъде 

заверен с подпис и печат от съответната банка. 

 4. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - срока на валидност 

на предложението.  

5. Гаранция за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител представя 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. 

 

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение: парична сума, която се 

внася по набирателната сметка на ИОХЦФ-БАН в БНБ, гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. 

Получател: БАН по сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD, или банкова 

гаранция – съгласно приложения образец – приложение към договора, като изчрично посочва 

наименованието на обществената поръчка. 

 

6.Гаранция за преведено авансово плащане по договора за възлагане на общественатая поръчка. 

При сключване на договора, изпълнителите представят банкова гаранция за предвиденото адансово 

плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за 

дължимата сума. 

 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

 

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Участникът трябва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на 

гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация размер. 

 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в 

проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

IV.6. ПРЕДСТАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

1. Подаването на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в тази документация за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки и другите 

нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези 



  
1869 

Институт по органична химия с Център по 

фитохимия 

БАН 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
Този документ е създаден във връзка с проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на 
лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех””. Бенефициент: Институт по органична химия с Център по фитохимия 

 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

50 

изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да 

доведе до отстраняването му от участие в процедурата. 

2. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Всеки участник може да представи само 

една оферта за определена обособена позиция по процедурата. Всеки участник има право да 

кандидатства за една, няколко или всички обособени позиции. При кандидатстване за повече от една 

обособена позиция участникът следва да представи пликове 1, 2 и 3 за всяка от обособените позиции за 

които кандидатства. 

3. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата 

с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата се представя на адреса, посочен в т. 4. 

4. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик на долупосочения адрес и с 

надпис: 

 

Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН, Република България, гр. 

София, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 9, Кнацелария 

 

ОФЕРТА за участие в открита процедура по ЗОП с предмет„Доставка на апаратура за научно-

приложни разработки“ (название на апаратурата за съответната обособена позиция) и следната 

информация върху плика: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронна поща.  

 

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

 

4.1. Документите, изброени от точка 1 до точка 14 включително от Раздел IV.4 „Доставка на 

апаратура за научно-приложни разработки“  се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик 

(плик № 1) с надпис «Документи за подбор», поставен в плика с офертата.  

 

4.2. Предложението за изпълнение на поръчката се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик 

(плик № 2) с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката», поставен в плика с офертата. 

 

4.3. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 3) с надпис 

«Предлагана цена», поставен в плика с офертата. 

 

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ. 

 

6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които 

са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя. 

 

7. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са 

за негова сметка. Рискoвете от забава или загубване на офертата са за сметка на участника. 
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8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

 

9. Срок на валидност на офертата - срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците 

са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

9.1. Офертите следва да бъдат валидни 120 календарни дни, считано от датата, определена за краен 

срок за получаване на оферти. 

 

9.2. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на 

офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

 

 

IV.7. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, се 

осъществяват в писмен вид, съгласно чл. 58а от ЗОП. 

 

2. До изтичането на срока за получаване на документацията за участие, посочен в обявлението за 

обществената поръчка – раздел IV.3.3), лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие. 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 предоставя на други 

участници. 

 

Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения  в т. 2 от раздел V 

Интернет адрес на Възложителя. 

 

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти 

остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с 

толкова дни, колкото е забавата. 

 

3. Участникът може да представя своите писма и уведомления лично, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис. 

 

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, по факс или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 
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V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на ЗОП.  

 

2. Комисията уведомява участниците и обявява на Интернет страницата на възложителя -  http:// 

www.orgchm.bas.bg/ , рубрика „Обществени поръчки”, 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.  

 

3. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за 

всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

V.1. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

1. Критерият за оценка на офертите е «иконимически най-изгодната оферта». 

Офертите се оценяват в низходящ ред по следната формула за оценка: 

Критерият за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка е „икономически най–изгодна оферта”, като класирането ще се извърши на 

база следните критерии, включено в поръчката. 

 Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Всички останали се класират в 

низходящ ред според броя на получените точките от комплексната оценка. 

 

 Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя. 

 

    КО = П1 + П2 

 

 където: 

 

    П1 - Оценка на предложената цена 

 

    П2 - Оценка на степента на съответствие 

 

 

 В таблицата са посочени показателите, участващи в комплексната оценка, коефициентите на тяхната относителна 

тежест и максималният брой точките, които може да бъде даден за всеки показател преди и след прилагане на коефициента 

на относителна тежест. 

 

 

Показател – П 

(наименование) 

Коеф. на 

относителна 

тежест 

Максимален 

брой точки 

Символно 

Обозначение на 

показателя 

1 2 3 4 

1. Оценка на предложената цена – П1 0.30 10 Тц 

2. Оценка на степента на съответствие – П2 0.70 10 Тс 

    

http://www...............bas.bg/
http://www...............bas.bg/
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 Показател 1 – «Оценка на предложената цена» – П1, с максимален брой точки 10 и коефициент на 

относителна тежест в комплексната оценка 0.30.  

 Точките на участници по посочения показател се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула:  

 

Тц  =  10min x
C

C

n

, където 10 е максималният брой точки на показателя; 

Сmin е най-ниската предложена цена, а 

Cn е цената на n-тия участник. 

Тц – точките на n-тия участник 

 

Оценката на предложената цена по първия показател на n-тия участник се получават по следната формула: 

 

П1 = Тц х 0.30, където: 

 

0.30 е коефициент на относителната тежест на показателя. 

 

 

 Показател 2 – “Оценка на степента на съответствие” с минималните изисквания и параметри на 

оценка в техническите спецификации на Възложителя и предложените технически спецификации и 

параметри от участника – П2, с максимален брой точки – 10 и коефициент на относителна тежест в 

комплексната оценка – 0.70.  

 

 Максималният брой точки получава офертата, която съответства и надвишава минималните 

изисквания, определени в техническите спецификации, и е с най-голям брой параметри, надвишаващи 

параметрите, посочени в техническите спецификации на Възложителя. Точките по този показател за всяка 

оферта се изчисляват, съгласно формулата:  

 

Tс = (Атп / Бтп) x 10  
 

 

 Атп – брой параметри в офертата на n-тия участник, надхвърлящи параметрите заложени в 

техническите спецификации на Възложителя. 

 Бтп – максималният брой параметри, предложени от участник, надхвърлящи параметрите на оценка 

от техническите спецификации на Възложителя.  

 

 Точките по втория показател на n-тия участник се получават по следната формула:  

 

 П2 = Тc х 0.70, където:  

 

 0.70 е коефициент на относителната тежест на показателя.  
 

 

 

V.2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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1. След приключване работата на комисията, Възложителят по реда, условията и в сроковете посочени 

в чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и 

участника, определен за изпълнител и изпраща решението на участниците. 

 

2. Възложителят сключва договора за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на 

първо място и определен за изпълнител.  

 

3. Договорът за обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при 

подписване на договора:  

 

а) не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по т. 9 от този раздел; 

б) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. 

в) не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

г) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. Виж т. 8.2 и 

забележката отнасяща се до изискването техническите лица за изпълнението на поръчката да отговарят 

на условията по чл. 27, ал. 2 от ЗЧОД. 

 

Забележка: буква б) се прилага съобразно изискванията по чл. 47, ал. 11 от ЗОП. 

 

4. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът се сключва след като участникът представи пред възложителя заверено 

копие от удостоверение за регистрация като юридическо лице. В удостоверението се посочват всички 

данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от 

офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или 

юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени. 

 

5. Договорът се сключва в сроковете, посочени в ЗОП. 

 

V.3. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата 

посочени в ЗОП. 

 

2. Комисията за оценка на офертите предлага за отстраняване от процедурата участник при условията 

на чл. 69, ал. 1 от ЗОП.  

 

3. Сред предварително обявените условия на възложителя, които служат като основание за 

отстраняване на участниците се включват и следните условия: 

 

 а) представянето от страна на участника на повече от един вариант на Предложение за 

изпълнение на поръчката и/или на повече от един вариант на ценова оферта; 
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 б) представянето от страна на участника на Предложение за изпълнение на поръчката, което не 

съответства на: (1) срока за изпълнение на поръчката; (2) изискванията на възложителя, 

посочени в пълното описание на предмета на поръчката и/или в Техническите спецификации; 

 в) представянето от страна на участника на ценова оферта, която не съответства на образеца за 

ценова оферта и на поставените изисквания за изготвяне на ценовата оферта. 

 представянето от страна на участника на ценова оферта, която надвишава  прогнозната стойност 

на поръчката. 

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

1. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република 

България. 

 

2. Всички представени по процедурата документи остават в архива на Възложителя. 
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Приложение № 1 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 

 

за доставка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

 

 

Днес, ...……........……............, в гр. София, между  

 

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БЪЛГАРСКА 

АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН) със седалище и адрес на управлевие: гр. София, ул. ”Акад. Г. 

Бончев” бл. 9, ЕИК ................, представляван от проф. Петко Иванов - Директор и Цветанка Стайкова - 

гл. счетоводител,  наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

и ....................................................................................................., представлявано  от 

......................................................................................, със седалище и  адрес на управление: гр. 

............................, ул. ........................................... №. .................., БУЛСТАТ/ЕИК: ......................................, 

Тел. ........................... Факс ................................., Електронна поща: ............................................, наричано 

по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

след проведена открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ се сключи настоящият договор по чл. 41 от ЗОП за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни „Доставка на апаратура 

за научно-приложни разработки“, Обособена позиция …………., съгласно условията на настоящия 

договор, пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за 

изпълнение на поръчката, всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 

определен за Изпълнител и условията по гаранцията за изпълнение на договора.  

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности: 

1. Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“, Обособена позиция ………….; 

2. Mонтаж, пускане в експлоатация на доставения апарат; 

3. Oбучение за работа с доставения апарат; 

4. Гаранционно обслужване на доставения апарат и доставка на заменящи резервни части. 

 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора съобразно всички изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие (Приложение № 1), и направеното от него 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2) и Ценово предложение 

(Приложение № 3), неразделна част от този договор. 
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(4) Доставянето оборудване трябва да бъде окомплектовано с ръководство за употреба на 

български език и/или английски език, паспорт на инструмента и  всички други документи, необходими 

за правилната експлоатация на доставения апарат. 

(5) Мястото на доставка и монтаж е: Институт по органична химия с Център по фитохимия, 

Българска академия на науките. 

(6) С въвежднето в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху доставения апарат. 

 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.  

(2) Договорът се сключва за срок от .................................., считано от датата на подписването му. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение – Приложение № 3, е 

………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи 

…………………………………) лв. с ДДС. 

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща, както следва: 

1. авансово плащане - в размер на 50 % /петдесет на сто/ от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 30 (тридесет) дни 

след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 

100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за дължимата сума. В 

издадената от Изпълнителя фактура трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със 

средства, отпуснати за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване 

на лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех” по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 

2. окончателно плащане – в размер на останалата част от цена по чл. 3, ал. (1), платима в срок до 30 

(тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за доставка, изпълнение на 

монтажните работи и въвеждане в експлоатация, финален приемо-предавателен протокол след 

монтажа и тестването на оборудването, проведено обучение за работа и оригинална фактура за 

дължимата сума. В издадената от Изпълнителя фактура трябва да се съдържа текст, че плащането се 

извършва със средства, отпуснати за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за 

оползотворяване на лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех” по ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, 
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(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на 

документите, предвидени в ал. 1, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата, издавана от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със средства, отпуснати по 

проект „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни 

разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех””, в изпълнение на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на  знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 

„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, съобразно който 

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) е Бенефициент по 

договора. 

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както следва: 

Банка: ………………………. 

IBAN: ………………………. 

BIC: …………………………. 

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява дейностите по чл. 1 качествено, точно и в срок, съгласно условията на този 

договор и приложенията към него; 

2. Изпълнителят е длъжен да изпълни договора, съобразно описанието, съдържащо се в 

Приложение 1, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

3. да монтира и въведе в експлоатация доставения апарат; 

4. да осигури гаранционно обслужване на доставения апарат; 

5. да изпълнява предмета на договора с квалифициран персонал; 

6. да проведе обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Лицата, които ще бъдат обучени се 

посочват в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. да отговаря неограничено за здравето и живота на служителите  

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които работят с оборудването и спазват инструкциите за безопасност при експлоатацията 

на апаратурата; 

8. да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за 

ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната 

област и с настоящия договор. За тази цел Изпълнителят трябва да осигури всички 

финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на 

договора, и предвидени в описанието, съдържащо се в Приложение 1. 
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9. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и 

незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които 

изискват решение от негова страна; 

10. да се съобразява и изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод изпълнението на 

настоящия договор; 

11. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение 

предмета на поръчката и да го съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

12. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на 

възложената работа по всяко време, в това число да осигурява достъп за извършване на 

проверки на място и одити и да оказва съдействие на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

Сертифициращ орган, български и европейски одитиращи органи и други контролни органи 

при проверки на място и осигури присъствие на негов представител, както и достъп до 

помещения, преглед на документи, удостоверяващи, направените разходи в рамките на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ и всяка друга информация, свързана с 

изпълнение на задълженията му по този договор; 

13. да изпълни всички препоръки, направени от страна на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в  

14. резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат 

изпълнени в указания срок; 

15. Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са посочени в описанието на договора.  

16. Подизпълнителите участват в изпълнението на договора и техните разходи подлежат на 

доказване на същото основание, както и разходите, направени от Изпълнителя. Основната 

част от договора се осъществява от Изпълнителя и, ако е приложимо, от неговите 

подизпълнители. 

17. Изпълнителят има право да сключва договори с подизпълнители, ако естеството на договора 

изисква това.  

18. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при 

изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013. 

19. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и 

предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно 

Възложителят относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 

конфликт или свързаност. 

20. При възлагане изпълнението на дейности по договора, Изпълнителят следва да спазва   

следните изисквания: 

а) Към датата на сключване на договора Изпълнителят не може да се представлява от лице на трудово 

или служебно правоотношение с Възложителя или Управляващия орган или Междинното звено на 

ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след напускането ѝ; 
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б) Към датата на сключване на договора Изпълнителят не може да се представлява от лице, което има 

сключен договор за консултантски услуги с Възложителя или Управляващия орган или Междинното 

звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането; 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 

проблеми по изпълнението на договора, както и за предприетите действия по отстраняването им. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по договора да 

спазва действащото в Република България законодателство, както и да следи за спазването на вътрешно 

ведомствените изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля задълженията си по този договор на други 

юридически или физически лица или техни обединения. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по чл. 

1, ал. 4 при доставката на оборудването; 

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи всички 

документи по предходната алинея. 

(3) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези 

разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от дължимото по договора 

плащане или от гаранцията за добро изпълнение. 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи договорената цена в настоящия договор; 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно предстоящи доставки. 

1. да получи съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение условията на този договор; 

2. при точно изпълнение на предмета на договора, да получи уговореното възнаграждение в 

посочените срокове. 

Чл. 12. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, като 

не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да 

привлича нови подизпълнители. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да 

бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният 

незабавно сам да ги извърши. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл. 13. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи от настоящия договор са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

 

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение със стойностите и в сроковете по чл. 3 и чл. 4 от договора. 

 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1.  да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна в условията на плащане, наложили се по 

причини, външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се уговори между страните нов модел на плащане  или 

договорът се прекрати по взаимно съгласие, без търсене на отговорност по отношение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният дължи само стойността на извършената до момента на прекратяване 

на договора доставка, която  е приета със съответните протоколи, предвидени в настоящия договор. 

2. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните 

документи за изпълнение на дейностите по договора; 

3. да оправомощи свои служители, които да упражняват цялостен и непрекъснат контрол и да 

подписват необходимите актове и документи, включително и двустранните протоколи 

между страните. 

4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез съобщение по телефон, факс, писмо или електронна 

поща при възникване на инциденти, свързани с предмета на договора. 

 Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за  нередности при изпълнението 

на договора. В случай на установена нередност, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има вина, той възстановява 

платените суми, заедно с дължимата лихва, както и/или и други неправомерно получени средства по 

сметката посочена по-долу в този договор; 

 (2) Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за 

които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Възложителят се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се 

финансира или съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел 

мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в 

чл. 8 и приложение I към чл. 9 от Регламент на Комисията  № 1828/2006. 
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Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да 

възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оперативната му самостоятелност; 

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в срок и без отклонения от предмета на 

договора; 

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от настоящия 

договор, да откаже приемането на част или на цялата доставка и заплащането на съответната 

цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

 

VI. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 18. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква: 

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на 

задълженията му по този договор; 

2. представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, 

за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително 

копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и 

др.). 

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови 

разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този 

договор. 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. При подписване на договора, като гаранция за изпълнение на задълженията по него, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на 

задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в една от 

следните форми: 

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на 

Института по органична химия с център по фитохимия – БАН (БАН, при банка БНБ, по 

сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01; BIC: BNBGBGSD) 

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или 

чуждестранна банка, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковите гаранции, издадени от 

чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 

автентичността на съобщението. 

Чл. 20. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 21. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза 

в сила от датата на издаването й и има срок на действие, равен на срока за изпълнение на договора по 

чл. 2, удължен с 30 (тридесет) календарни дни. 



  
1869 

Институт по органична химия с Център по 

фитохимия 

БАН 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
Този документ е създаден във връзка с проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на 
лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех””. Бенефициент: Институт по органична химия с Център по фитохимия 

 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

63 

Чл. 22. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен в 

чл. 20, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане на срока на валидност на банковата 

гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В 

противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен 

депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор. 

Чл. 23. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на 

договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при 

възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на 

договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при 

пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

 Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията размера на 

начислената неустойка по чл. 39 от настоящия договор поради неточно изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 27. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, 

или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до един 

месец след изтичане на срока по чл. 2 от договора, в случай че към този момент не са налице основания 

за задържането й. 

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 

договора. 

 

VIII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно поддържане на доставеното оборудване от 

оторизиран сервиз на производителя за срок от …............. (съгласно офертата) от датата на подписване 

на Приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на доставката. 

Чл. 31. Сервизното гаранционно обслуване включва разходи за труд, резервни части и 

транспорт до сервиза и обратно при необходимост от ремонт в сервиз 

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала гаранционна повреда на доставения апарат се 

прави писмено по факс и/или електронна поща. 

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на гаранционна повреда, часа и 

датата, когато е констатирана. 
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя списък със съответните адреси и телефони и лица за контакт 

за осигуряване на гаранционно обслужване. 

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционното обслужване на апарата 

на място, както следва: 

1. време за констатиране на гаранционната повреда  – до 48  часа (седем дни в седмицата, 

двадесет и четири часа в денонощието) от получаване на съобщението по чл. 32; 

2. време за отстраняване на гаранционната повреда – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

констатиране на проблема по предходната точка и се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3. срокът на гаранцията се удължава с времето за отстраняване на гаранционната повреда. 

Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на апарата до 

сервиза и обратно е за сметка на същия. 

(2) В рамките на първите 6 месеца от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за 

окончателно приемане на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени всички дефектирали 

гаранционни модули на оборудването с нови. 

(3) През целия срок на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заменя 

дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, при невъзможност да се отстранят дефектите. 

(4) При неизпълнение на задължение по гаранционното поддържане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да усвои гаранцията по чл. 18. 

 

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение на 

дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническото 

предложение и Ценовата оферта. 

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставения апарат, които намаляват 

съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права: 

1. да върне доставения апарат и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с 

разноските по договора; 

2. да задържи доставения апарат и да иска намаляване на цената; 

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да иска да му бъде предаден апарат без недостатъци в замяна на този, който е получил с 

недостатъци. 

(3)  Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за 

претърпените вреди в размер на 2 % (две на сто) от стойността на доставения апарат. 

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато апаратът е погинал или е 

бил повреден, ако това е станало поради неговите недостатъци. 
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Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати 

цената на вещта по чл. 3. 

Чл. 39. (1) В случай на неточно изпълнение, на която и да е от дейностите по настоящия 

договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел VIIІ „Гаранционна отговорност и 

обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  законовата лихва за 

просрочения период от стойността на неизпълненото задължение по чл. 3, ал. 1 без ДДС,  

 (2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел VIIІ „Гаранционна 

отговорност и обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на 

сто) от цената на договора. 

Чл. 40. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и 

подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:  

Банка: БНБ  

IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01,  

BIC: BNBGBGSD  

 

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е възползвал от правото си да удържи неустойка от стойността 

на гаранцията за добро изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 10 (десет) дневен срок да допълни 

гаранцията за добро изпълнение до пълния й размер, уговорен в чл. 20 и да представи необходимите за 

това документи. 

Чл. 41. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради 

некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова 

корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в 

срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за 

периода на просрочието.  

Чл. 42 (1)Договарящият орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проект 

BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване 

на лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех” по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и Възложителят не носят 

отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на 

изпълнение на договора или като последица от него. Възложителят не дължи обезщетения или 

допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

(2) Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди 

от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от 

него.  Възложителят и/или Договарящият орган не носят отговорност, произтичащата от искове или 

жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите 

служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на 

трето лице. 
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X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е 

форма договора или на част от него, както и на всякаква информация, свързана с изпълнението му, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

Чл. 46. Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки. 

Чл. 47. (1) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на ведомствени и  национални одитни органи или такива на 

Европейския съюз, няма да се смятат за нарушение на чл. 42-45 включително. 

(2) При спазване на разпоредбата на чл. 7 от Общи условияна договора за безвъзмездна 

финансова помощ, Възложителят и Изпълнителят се задължават да запазят поверителността на всички 

предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след 

приключването на договора. 

(3) При реализиране на своите правомощия Възложителят и Изпълнителят спазват изискванията 

за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Европейската комисия 

№ 1828/08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство. 

 

XІ. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ 

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА 

Чл. 48. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

(2) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо 

събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

Чл. 49. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване 

се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения, се спира. 

(3) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени 

действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнението на договора.  
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Чл. 50. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за 

обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става 

неразделна част от договора. 

 

XІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 51. Настоящият договор се прекратява при следните условия: 

1. с изтичане на срока му и изпълнение на задълженията на страните по договора; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи 

отговорност; 

4. когато настъпят съществени промени във финансирането на услугата, обект на този договор, 

извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати 

или предизвика; 

5. с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните; 

6. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 52. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено 

предизвестие, когато: 

1. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора; 

2. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

3. при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП 

(2) Възложителят има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било 

обезщетения, в случай на нередност
1
 от страна на Изпълнителя, като в следните случаи: 

a) неоснователно неизпълнение на някое от задълженията си по договора и/или приложенията към 

него и продължава да не ги изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок от 5 работни 

дни след изпращането на писмено уведомление от страна на Възложителя; 

б) подозрение в измама
2
 съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви 

други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности;  

                                                           
1
 всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от стопански субект, 

което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани 

от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират 

направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 

2
 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до 

злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности 

или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, 
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в) неспазване на разпоредбите на член 7 от настоящите Общи условия; 

г) установено нарушение на разпоредбите на чл. 3 от настоящите Общи условия. 

 

Чл. 53. В случай на обстоятелства на непреодолима сила, продължили повече от 2 (два) месеца, 

и ако страните по договора не са постигнали съгласие за по-нататъшното му изпълнение, всяка една от 

тях има право да прекрати договора. Ако някоя от страните по договора възнамерява да осъществи това 

право, то тя е длъжна да уведоми другата страна по договора. В такъв случай страните следва да 

постигнат споразумение как ще се осъществи прекратяването и последиците от него. 

XIII. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

Чл. 54 (1)Възложителят и Изпълнителят трябва да водят точна и редовна документация и счетоводни 

отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и 

счетоводно отчитане. Тези системи следва да се прилагат в съответствие със националното 

законодателство.  

(2) Счетоводните отчети и разходите, свързани с договора, трябва да подлежат на ясно идентифициране 

и проверка.  

(3) Възложителят и Изпълнителят трябва да гарантират, че данните, посочени в отчетите, отговарят на 

тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 

документацията, съгласно чл. 7.5 от Общите условия на договора за преодставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

(4) Възложителят и Изпълнителят са длъжни да допускат Договарящия орган на ОП, упълномощените 

от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, да 

проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на 

договора. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на 

оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006 на Съвета, както и до 

приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства. 

а) Освен указаното в чл. 7.4 от Общите условия на договора за преодставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Възложителят и Изпълнителят са длъжни да допускат Договарящия орган, 

упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на 

място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за 

защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и 

приложимото национално законодателство. 

б) За тази цел Възложителят и Изпълнителят се задължават да предоставят на служителите или 

представителите на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и 

Европейската сметна палата, както и на външни одитори, достъп до местата, където се изпълнява 

                                                                                                                                                                                                                      

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,  

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 
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договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи 

и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко 

необходимо, за да улесни работата им.  

(5) Срокът за съхранение на документите по чл. 7.3 от Общите условия на договора за преодставяне 

на безвъзмездна финансова помощ е до 31.12.2020 в съответствие с чл. 90 (1) от Регламент на Съвета 

№ 1083/ 2006. 

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 55. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се 

решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения. 

Чл. 56. (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма.  Всички 

предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно 

направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й 

представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка 

на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, 

както следва:  

На Възложителя: Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН, България, 

1113 гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 9, факс: (+359 2) 870 02 25 

На Изпълнителя: …………………………………………………………………... 

(2) При промяна на посочените данни всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

седемдневен срок от настъпване на промяната. 

(3) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да 

уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, 

заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени. 

(4) Лица отговорни за изпълнение на договора: 

За Възложителя: ....................................................................... .............; 

За Изпълнителя: ....................................................................................;  

Чл. 57. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България. 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са:  

Приложение № 1 - Технически спецификации;  

Приложение № 2– Техническа оферта на Изпълнителя;  

Приложение № 3 – Предлагана цена от офертата на Изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 - образец 

 

ОФЕРТА 

 

за участие в открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП)  

 

 

ДО  

Директора на ИОХЦФ -  БАН,  

Република България, гр. София,  

ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 9 

 

 

ОТ: ............................................................................................ (наименование на участника) със седалище и 

адрес на управление: .................................................................................... ЕИК код или код по БУЛСТАТ: 

...................................., телефон и по възможност факс и електронна поща за кореспонденция във връзка 

с настоящата процедура: Тел.: ................................., Факс: ..................................., Електронна поща 

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

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура за научно-

приложни разработки“, Обособена позиция …………… 

 

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията 

за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 

възражения. 
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Срокът на валидност на нашата оферта, включително Предложението за изпълнение на 

поръчката и ценовата оферта е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти.  

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме документите, посочени в списъка - 

Приложение № 10 - Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на Участника: 

……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на 

участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат 

предложението за и от името на участника). 

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: ………………… 

 

Дата: ………………………… (дата на подписване). 
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Приложение № 3 - образец 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/ 

 

 

До  

Директора на ИОХЦФ- БАН 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

              

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни 

разработки“, Обособена позиция ………………. 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с 

ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................., със седалище и адрес на управление 

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

 

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие на възложителя при следните 

ценови условия: 

 

I. Предлагана цена за изпълнение на договора:  

 

 

I.1. Обща цена за изпълнение на поръчката - „Доставка на апаратура за научно-приложни 

разработки“, Обособена позиция …………… ....................................................................: ......................... 

лева без ДДС /словом .................................... лева без ДДС/. /попълва се от участника/. 

 

Цената по т. I.1е крайна и включва всичките ни разходи, свързани с изпълнение на доставките по 

договора (разходи за заплати, данъци, застраховки, транспортни разходи, разходи за оборудване и 

други), както и печалбата ни.  

 

II. Съгласяваме се, в случай на аритметични грешки в нашата ценова оферта за вярна да се счита 

предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката съгласно т. I.1 - посочена словом - и тази 

цена да участвува при класирането на офертите.  

 

 

III. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата ценова оферта ще остане обвързваща за нас, при 

сключването на договор. 
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Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                           /..................................................................../                      

                                                                                                 (име и длъжност) 

 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: 

…………........................................................................ /изписва се името на участника/ 

….………..………………....…… /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – задължителни за участниците: 

 

1. Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута се 

отстраняват. 

 

2. Участниците трябва да представят ценова оферта, която задължително включва цени по всички 

позиции /редове/, посочени в обособената позиция, уточнени по вид и брой, съгласно документацията 

за участие – настоящото приложение № 3. 

 

3. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията на тези указания предложение, ще бъдат 

отстранени от по-нататъшно участие в процедурата. 
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Приложение № 4.1. - образец 

 

До  

Директора на ИОХЦФ - БАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

              

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни 

разработки“, Обособена позиция 1 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с 

ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със 

седалище и адрес на управление ……………………………………....................................., телефон и по 

възможност факс и електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: 

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

 

представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката: 

 

Минимални изисквания и параметри на оценка  Tехнически параметри, предлагани от кандидата 

Модулна система за провеждане на екстракции на 
лечебни и ароматични растения със 
суперкритичен въглероден диоксид състояща се 
от: 
 
- Екстракционен съд с обем 5 литра. Материал 
неръждаема стомана 316L. Екстракционния съд да е с 
двоен кожух с електрическо нагряване с мин. мощност 
1.5 kW. Работно налягане  минимум 1000 бара, 
проектно налягане минимум 1100 бара. Температурен 
обхват от +20 до минимум 150

o
С, проектна 

температура до минимум 250
o
С. 

Екстракциония съд да е окомлектован с кошници от 
неръждаема стомана с обем 1, 2 и 5 литра, 
трансмитер за налягане и температура, предпазен 
клапан. 
 
- Наличие на топлообменик с независмо нагряване до 
минимум 150

o
С, нагревателна мощност минимум 3kW. 

 
- Наличие на кондензер - охлаждане чрез 
самостоятелен “чилър” с подходящи характеристики, 
осигуряващ ефикасно втечняване на газообразния 
CO2. 
 
- Помпа за CO2 с кожух за охлаждане. Автоматично 
регулиране на дебита чрез честотен вариатор и масов 
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дебитомер. Минимален дебит при 1000 бара- 
минимум 30 кг/час. 
 
- Помпа за допълнителен разтворител или CO2. 
Минимален дебит при 1000 бара- минимум 30 мл/мин. 
 
- 2 бр. циклонни сепаратори осигуряващи ефикасно 
отделяне на екстракта или разтворителите от CO2. 
Автоматично събиране на екстракта през 
програмируем интервал от време. Обем – минимум 
0.5 литра. Независимо електрическо нагряване до 
минимум 70

o
С. Възможност за работа при налягане от 

минимум 200 бара. 
 
- Наличие на допълнителен трети сепаратор за 
улавяне на летливи остатъци и рециклиране на CO2. 
Възможност за работа при налягане от минимум 200 
бара. 
 
- Колона за фракционно разделяне с минимална 
височина от 2 метра. Максимално работно налягане 
до 350 бара, максимална работна температура до 
150

o
С. Окомплектована с трансферна помпа, кожух за 

нагряване и програмируем автоматичен клапан за 
контролиране на регенерираният рафинат. Наличие 
на отвор за наблюдение на нивото в долната част на 
съда. Монтирана на подвижна платформа. 
 
- Автоматичен регулатор за обратно налягане 
осигуряващ прецизен контрол. 
 
- Контролен модул с дигитални дисплеи и контролери 
(тип PID). Светлинни индикатори за статус на 
помпите, нагревателите, алармени състояния. 
Независим контрол чрез софтуер, осигуряващ 
показване на всички работни параметри, графично 
представяне на параметрите, избор на алармени 
състояния, запис. Системата да е оборудвана с 
компютър с подходящи характеристики. 
 
- Системата да е монтирана на подвижна платформа. 
 
- Окомлектовка – адаптер и връзки за газова бутилка. 
 
- Възможност за доокомплектоване с допълнителни 
модули – втори екстрактор, съдове с различни обеми, 
миксер с турбинен импелър, адсорбер, атмосферен 
сепаратор и др. 
 
Осигуряване на минимум 2-3 дена обучение от 
квалифицирани специалисти на място при 
възложителя 
 
Гаранция: минимум 2 години 
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1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката считано от 01.05.2014 г. 

 

2. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката, при посочените в Пълното описание на 

предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката 

срокове и условия. Декларираме, че нашето предложение за изпълнение на поръчката отговаря на 

всички поставени изисквания от Възложителя. 

 

3. Запознат съм с Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на 

Възложителя за изпълнение на поръчката и ги приемам изцяло.  

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: Предлагаме срок за изпълнение на поръчката от .......................... 

(посочва се срок до ......... календарни дни), считано от датата на подписване на договора.   

 

5. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е ……………………………….месеца 

 

Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на 

производителя, който се намира ……………………. 

 

6. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото Предложение за изпълнение на поръчката ще 

остане обвързващо за нас, при сключването на договор. 

 

7. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ...................................... 

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

 

Приложения: 

1. Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване.  

2. Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на 

техническите спецификации - оригинални каталози (проспект, брошура) от производителите, 

съдържащи пълни данни за оферираната апаратура /без цени/. 

3. Декларация  за  наличие  на  собствена  сервизна  база  на  територията  на  Република България  

с посочен  адрес и  телефони  за  контакт или друга  сервизна база, за която кандидатът  

представя  доказателства,  че  е  на  разположение  за  сервизиране  на предлаганата апаратура - 

/договор или друг документ/ - в свободен текст.  

 
 
/ВНИМАНИЕ: Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, които противоречат или не 
съответстват на Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации или проекта на договор. 
Неизпълнението на това изискване може да доведе до отстраняване на участника от  по-нататъшно участие в 
процедурата/.  
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Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                          /................................................................../                      

                                                                                                (име и длъжност) 

 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: 

…………..................................................... /изписва се името на участника/ ….……….……....…… 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 
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Приложение № 4.2. - образец 

 

До  

Директора на ИОХЦФ - БАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

              

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни 

разработки“, Обособена позиция 2 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с 

ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със 

седалище и адрес на управление ……………………………………....................................., телефон и по 

възможност факс и електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: 

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

 

представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката: 

 
Минимални изисквания и параметри на оценка  Tехнически параметри, предлагани от кандидата 

Автоматизирана модулна система за флаш-
хроматография 

2 броя 
Напълно автоматични модулни системи за флаш-
хроматография с бинарен градиент. 
 
Изисквания към всяка система: 
 

- 2 броя, три-бутални химически инертни помпи за 
изократен или бинарен градиент. Дебит на всяка 
помпа от 2.5 до минимум 250 мл/мин. Налягане : 
минимум 50 бара. Възможност за калибриране при 
работа със специфични разтворители или 
температури  
 
- Фракционен колектор с капацитет от минимум 4 
поставки и възможност за коригиране на височината. 
Възможност за работа на фракционния колектор, както 
самостоятелно така и под софтуерен контрол чрез 
външен компютър. Течнокристален дисплей за 
настройка и визуализация на параметрите, когато 
колектора се изпозлва самостоятелно. Събиране на 
фракции по време, обем или пик. Окомлектован с 
превключващ винтил за отклоняване на потока. 
Капацитет на фракционния колектор: минимум 12 
литра. Колектора да позволява програмиране на 
движението на дозатора.  Възможност за свързване 
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към фракциония колектор на минимум 2 детектора, 
сензор за ниво, превключващ вентил, компютър и др. 
 
- Окомплектовка за фракционния колектор:  
       -4 поставки с  общ капаците от минимум 48 съда с 
минимален обем на всеки съд 250 мл и минимум 20 
броя съдове 
       -4 поставки с  общ капаците от минимум 100 съда 
с минимален обем на всеки съд от 50мл и минимум 60 
броя съдове 
       -4 поставки с  общ капаците от минимум 200 съда 
с минимален обем на всеки съд 15 мл и минимум 150 
броя съдове 
 
- UV- VIS детектор с диодна матрица за едновремено 
определяне при минимум 4 дължини на вълната. 
Обхват: от 200 до минимум 840 nm с  възможност за 
сканиране в целия обхват. Точност: +/-1 nm, 
възпроизводимост: +/-0.5nm. Шум при 254 nm: не по 
висок от +/-5х10

-5 
AU.  Окомлектован с проточна клетка 

с възможност за работа при високи налягания. 
 
- Наличие на поставка за отделните модули (помпи, 
детекор, фракционен колектор) и стойка за 
колони/картриджи в комплект с  държачи за бързо 
свързване на колони/картриджи с различен диаметър 
- 6- пътен клапан за инжектиране на пробата 
 
- Sample loop  с обем минимум 20 мл  
 
- Системата да е подходяща за работа както с малки 
обеми проби от порядъка на няколко милиграма така и  
и с големи обеми проби до минимум 100 грама.  
 
-Възможност за надграждане с различни детектори- 
индекс на рефракция и ELS детектор 
 
- Софтуерен контрол чрез външен компютър. 
Софтуерът да осигурява синхронизация на всички 
модули и пълна автоматизация на системата. 
Възможност за създаване на потребителски методи, 
контрол на всички отделни модули, програмиране на 
фракционния колектор, възможност за промяна на 
дебит, градиент и други параметри в самия процес на 
работа. Възможност за бинарен градиент с до два 
разтворителя към всяка помпа. Възможност за ръчен 
контрол на помпите, позволяващ кондициониране на 
системата.  Наличие на база данни за 
колони/картриджи с данни за препоръчвания дебит и 
максимално работно налягане. Наличие на база данни 
за най-често използваните разтворители и техните 
специфични параметри. Софтуерът да позволява 
сканиране на пробата в процеса на работа чрез UV-
VIS детектора, както и използване на минимум 6 
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детекторни канала за идентификация на пикове. 
Софтуерът да позволява изготвянето на 
потребителски рапорт с всички необходими данни и 
резултати в PFD или друг подходящ формат 
 
- Системата да е окомплектована с всички необходими 
връзки и  маркучи осигуряващи нейната нормална 
работа 
 

Окомплектовка:  
 
- Подходящ компютър с минимум 19 инчов 
LCD/LEDдисплей, цветен лазерен принтер и 
легализиран софтуерен пакет Windows или 
еквивалентен 
 
- 50 броя празни PP картриджи за до 4 грама пълнеж с 
минимален  диаметър 12 мм и минимална височина 75 
мм в комплект със съответния брой фритове.  
Подходящи за проби до 170-200 мг 
- 50 броя празни PP картриджи за до 8 грама пълнеж с 
минимален  диаметър 12 мм и минимална височина 
140 мм в комплект със съответния брой фритове. 
Подходящи за проби до 350-400 мг 
- 50 броя празни PP картриджи за до 40 грама пълнеж 
с минимален  диаметър 40 мм и минимална височина 
75 мм в комплект със съответния брой фритове. 
Подходящи за проби до 1000 мг 
- 50 броя празни PP картриджи за до 90 грама пълнеж 
с минимален  диаметър 40мм и минимална височина 
140 мм в комплект със съответния брой фритове. 
Подходящи за проби до 5000 мг 
- Комплект резервни фритове с различни размери- 100 
броя 
 
- 20 броя фабрично напълнени  PP картриджи с до 4 
грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на 
порите 60А) с минимален  диаметър 12 мм и 
минимална височина 75 мм.  Подходящи за проби до 
170-200 мг 
- 20 броя фабрично напълнени  PP картриджи с до 8 
грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на 
порите 60А) с минимален  диаметър 12 мм и 
минимална височина 140 мм.  Подходящи за проби до 
350-400 мг 
- 10 броя фабрично напълнени  PP картриджи с до 40 
грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на 
порите 60А) с минимален  диаметър 40 мм и 
минимална височина 75 мм.  Подходящи за проби до 
1000 мг 
- 10 броя фабрично напълнени PP картриджи с до 90 
грама пълнеж (silica gel NP40-63µm и размер на 
порите 60А) с минимален  диаметър 40 мм и 
минимална височина 140 мм.  Подходящи за проби до 
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5000 мг 
 
Обща окомплектовка за двeте системи:  
Комплект консумативи: резервни фитинги, адаптери и 
свързващи елементи осигуряващ безпроблемна 
работа за две години 
Пълначка за пълнене на празни PP картриджи с 
различни размери- осигуряваща ефикасно 
флуидизиране на силикагела и хомогенно пълнене 
под вакуум. 
 
ГАРАНЦИЯ:  минимум 24 месеца 
 
Обучение на място. 
 
 

 

 

1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката считано от 01.05.2014 г. 

 

2. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката, при посочените в Пълното описание на 

предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката 

срокове и условия. Декларираме, че нашето предложение за изпълнение на поръчката отговаря на 

всички поставени изисквания от Възложителя. 

 

3. Запознат съм с Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на 

Възложителя за изпълнение на поръчката и ги приемам изцяло.  

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: Предлагаме срок за изпълнение на поръчката от .......................... 

(посочва се срок до ......... календарни дни), считано от датата на подписване на договора.   

 

5. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е ……………………………….месеца 

 

Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на 

производителя, който се намира ……………………. 

 

6. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото Предложение за изпълнение на поръчката ще 

остане обвързващо за нас, при сключването на договор. 

 

7. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ...................................... 

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

 

Приложения: 

4. Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване.  

5. Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на 

техническите спецификации - оригинални каталози (проспект, брошура) от производителите, 

съдържащи пълни данни за оферираната апаратура /без цени/. 
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6. Декларация  за  наличие  на  собствена  сервизна  база  на  територията  на  Република България  

с посочен  адрес и  телефони  за  контакт или друга  сервизна база, за която кандидатът  

представя  доказателства,  че  е  на  разположение  за  сервизиране  на предлаганата апаратура - 

/договор или друг документ/ - в свободен текст.  

 
 
/ВНИМАНИЕ: Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, които противоречат или не 
съответстват на Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации или проекта на договор. 
Неизпълнението на това изискване може да доведе до отстраняване на участника от  по-нататъшно участие в 
процедурата/.  

 

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                          /................................................................../                      

                                                                                                (име и длъжност) 

 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: 

…………..................................................... /изписва се името на участника/ ….……….……....…… 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 
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Приложение № 4.3. - образец 

 

До  

Директора на ИОХЦФ - БАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

              

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни 

разработки“, Обособена позиция 3 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с 

ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със 

седалище и адрес на управление ……………………………………....................................., телефон и по 

възможност факс и електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: 

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

 

представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката: 

 
Минимални изисквания и параметри на оценка  Tехнически параметри, предлагани от кандидата 

Разпрашителна сушилня 
 
- Затворена система подходяща за работа както с 
водни разтвори така и с до 100% органични 
разтворители; 
 
- Модул осигуряващ затворена циркулация при 
инертни условия, снабден със сензори за следене 
нивата на кислород и налягане. Автоматично 
изключване на системата  при надвишаване на 
безопасните нива за кислород и налягане. Модулът да 
осигурява охлаждане и кондензиране на 
разтворителят съдържащ се в газовия поток. Изходна 
температура от модула осигуряващ  затворена 
циркулация при инертни условия – мин. -15

0
С; 

 
- Разпрашителна дюза от неръждаема стомана с 
възможност за термостатиране; 
 
- Възможност за разпрашаване на два флуида 
едновременно; 
 
- Автоматично почистване на разпрашителната дюза 
през предварително зададени  интервали; 
 
- Вграден контролен панел с клавиатура за нагласяне 
на работните параметри и едновременно показване 
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на информация за входяща и изходяща температура, 
степен на аспирация, интервал на почистване на 
дюзата, дебит на помпата; 
 
- Вграден аспирационен модул с минимален дебит 
25м

3
/час; 

 
- Възможност за контрол на дебита на 
разпрашителния газ; 
 
-Всички части на разпрашителната дюза да са от 
неръждаема стомана; 
 
- Дозиране чрез перисталтична помпа с възможност 
за едновременно подаване на повече от един флуид – 
минимален дебит 25 мл/мин; 
 
-Контрол на температурата чрез вграден Pt 100 
температурен сензор; 
 
Всички материали в контакт с пробата да са 
инертни  

- Изходящ филтър в отделен модул за пълно улавяне 
на частиците и предпазване на аспириращият модул 
от замърсяване; 

 

- Наличие на вътрешен електрически проводим слой 
на улавящият циклон предотвратяващ слепване на 
продукта по стените; 

 

- Възможност за дооборудване с модул за 
ултразвуково разпрашаване; 
 
Технически изисквания: 
- Краен размер на частиците- в диапазон от 2 до 25 
микрона; 
- Температурен обхват: от стайна температура до 
мин. 220

0
С; 

- Капацитет на разпрашаване: мин. 1.0 l/ h вода, по-
висок за органични разтворители; 
- Мощност на нагряване:  минимум 2000 W; 

- Диаметър на дюзата: мин 0.7 мм, диаметър на 
отвора на капачаката на дюзата  мин. 1,4 мм; 

- Газ за разпрашаване: въздух или инертен газ под 
налягане 
- Наличие на RS232 или USB за връзка с РС; 

 
Окомплектовката да включва стъклен цилиндър за 
работа с водни разтвори и стъклен цилиндър за 
работа с органични разтворители, предпазна 
завеса/екран, всички необходими маркучи, стъклени 
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части и връзки за нормална работа на 
разпрашителната сушилня. 
 
ГАРАНЦИЯ:  минимум 24 месеца 
 
Обучение на място. 
 

 

1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката считано от 01.05.2014 г. 

 

2. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката, при посочените в Пълното описание на 

предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката 

срокове и условия. Декларираме, че нашето предложение за изпълнение на поръчката отговаря на 

всички поставени изисквания от Възложителя. 

 

3. Запознат съм с Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на 

Възложителя за изпълнение на поръчката и ги приемам изцяло.  

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: Предлагаме срок за изпълнение на поръчката от .......................... 

(посочва се срок до ......... календарни дни), считано от датата на подписване на договора.   

 

5. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е ……………………………….месеца 

 

Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на 

производителя, който се намира ……………………. 

 

6. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото Предложение за изпълнение на поръчката ще 

остане обвързващо за нас, при сключването на договор. 

 

7. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ...................................... 

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

 

Приложения: 

7. Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване.  

8. Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на 

техническите спецификации - оригинални каталози (проспект, брошура) от производителите, 

съдържащи пълни данни за оферираната апаратура /без цени/. 

9. Декларация  за  наличие  на  собствена  сервизна  база  на  територията  на  Република България  

с посочен  адрес и  телефони  за  контакт или друга  сервизна база, за която кандидатът  

представя  доказателства,  че  е  на  разположение  за  сервизиране  на предлаганата апаратура - 

/договор или друг документ/ - в свободен текст.  

 
 
/ВНИМАНИЕ: Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, които противоречат или не 
съответстват на Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации или проекта на договор. 
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Неизпълнението на това изискване може да доведе до отстраняване на участника от  по-нататъшно участие в 
процедурата/.  

 

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                          /................................................................../                      

                                                                                                (име и длъжност) 

 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: 

…………..................................................... /изписва се името на участника/ ….……….……....…… 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 
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Приложение № 4.4. - образец 

 

До  

Директора на ИОХЦФ - БАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

              

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни 

разработки“, Обособена позиция 4 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с 

ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със 

седалище и адрес на управление ……………………………………....................................., телефон и по 

възможност факс и електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: 

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

 

представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката: 

 
Минимални изисквания и параметри на оценка  Tехнически параметри, предлагани от кандидата 

Енкапсулатор (апаратура за енкапсулиране в 
стерилни условия в затворен реакционен съд) 
 
- Вграден контролер със сензитивен LCD екран за 
визуализация и регулиране на честотата на 
вибриране, електростатично разпръскване, дебит на 
помпа, интензивност на разбъркване; 
 
- Вградена бутална помпа с дебит от 0.01 до минимум 
50 мл/мин. Възможност за работа със спринцовки с 
обем от 1 до минимум 50 мл; 
 
- Наличие на  интегрирана магнитна бъркалка 
осигуряваща интензивно разбъркване в реакционния 
съд; 
 
- Регулатор за контрол на налягането на сгъстен 
въздух – дебит при работа със сгъстен въздух от 1 до 
минимум 200 мл/мин; 
 
- Наличие на стробоскоп за визуализация и 
оптимизация на формирането на капчиците; 
 
- Енкапсулиране в стерилни условия – всички части в 
контакт с продукта и изходната смес да подлежат на 
автоклавиране; 
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- Наличие на автоклавируем реакционен съд от 
стъкло и неръждаема стомана  с минимален работен 
обем 1.8 литра и общ обем не по-малък от 3.5 литра; 
 
- Наличие на минимум 8 дюзи от неръждаема стомана 
316L с размер от 0.08 до мин. 0.9мм осигуряващи 
възможност за формиране на капки с размер от 0.15 
до минимум 1.8 мм; 
 
- Наличие на комплект концетрационни дюзи за 
капсулиране в желатинова обвивка- минимум 7 дюзи 
от неръждаема стомана 316L с минимален диаметър 
от 0.2 до 0.9 мм; 
 
- Напрежение на електрода – регулируемо от 250 до 
минимум 2300V; 
 
- Честота на вибриране- регулируема от 50 до 
минимум 5800 Hz; 
 
- Минимална окомлектовка: стъклена бутилка за 
работа под налягане до макс. 1,5 бара с минимален 
обем 500 мл, стъклена бутилка за работа под 
налягане до макс. 1,5 бара с минимален обем 1000 
мл, автоклавируеми силиконови маркучи за свързване 
на бутилките към апарата, 2 бр. автоклавируеми 
филтри за въздух. 
 
ГАРАНЦИЯ:  минимум 24 месеца 
 
Обучение на място 
 

 

1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката считано от 01.05.2014 г. 

 

2. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката, при посочените в Пълното описание на 

предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката 

срокове и условия. Декларираме, че нашето предложение за изпълнение на поръчката отговаря на 

всички поставени изисквания от Възложителя. 

 

3. Запознат съм с Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на 

Възложителя за изпълнение на поръчката и ги приемам изцяло.  

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: Предлагаме срок за изпълнение на поръчката от .......................... 

(посочва се срок до ......... календарни дни), считано от датата на подписване на договора.   

 

5. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е ……………………………….месеца 

 

Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на 

производителя, който се намира ……………………. 

 



  
1869 

Институт по органична химия с Център по 

фитохимия 

БАН 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
Този документ е създаден във връзка с проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на 
лечебни и ароматни разстения чрез зелени технилогии – „ФитоТех””. Бенефициент: Институт по органична химия с Център по фитохимия 

 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

89 

6. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото Предложение за изпълнение на поръчката ще 

остане обвързващо за нас, при сключването на договор. 

 

7. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ...................................... 

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

 

Приложения: 

10. Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване.  

11. Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на 

техническите спецификации - оригинални каталози (проспект, брошура) от производителите, 

съдържащи пълни данни за оферираната апаратура /без цени/. 

12. Декларация  за  наличие  на  собствена  сервизна  база  на  територията  на  Република България  

с посочен  адрес и  телефони  за  контакт или друга  сервизна база, за която кандидатът  

представя  доказателства,  че  е  на  разположение  за  сервизиране  на предлаганата апаратура - 

/договор или друг документ/ - в свободен текст.  

 
 
/ВНИМАНИЕ: Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, които противоречат или не 
съответстват на Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации или проекта на договор. 
Неизпълнението на това изискване може да доведе до отстраняване на участника от  по-нататъшно участие в 
процедурата/.  

 

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                          /................................................................../                      

                                                                                                (име и длъжност) 

 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: 

…………..................................................... /изписва се името на участника/ ….……….……....…… 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 
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Приложение № 5 

 

До  

Директора на ИОХЦФ - БАН 

Република България, гр. София,  

ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 9 

 

Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка 

 

Ние, ………………………..................................... /банка/ със седалище и адрес на управление 

……………………….. /адрес/ сме уведомени, че между Вас, Институт по органична химия с Център по 

фитохимия при Българска академия на науките (ИОХЦФ-БАН) като Възложител и дружество/лице 

………………………, със седалище и адрес на управление 

……………………………………………………, ЕИК код или код по Булстат ……………………, в 

качеството му на Изпълнител, предстои да бъде сключен договор с предмет: „Доставка на апаратура 

за научно-приложни разработки“, Обособена позиция ………………… в резултат на проведена 

открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.  

 

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова 

гаранция за изпълнение на същия за сумата от ……………. /цифром/ лева, 

………………………………… /словом/ лева, представляваща 3% /три на сто/ от стойността на договора 

без включен ДДС (данък върху добавената стойност). Във връзка с гореизложеното и по искане на 

дружеството/лицето …………………………………………….., ние, 

……………………………………………… /банка/ се задължаваме безусловно и неотменяемо, 

независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума 

максимум до …………………….. /цифром/ лева ………………………………………………. /словом/ 

лева в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане 

за плащане, деклариращо, че дружеството/лицето ……………………………… не е изпълнило 

задълженията си по договора. 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено 

по нея. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на 

централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и 

Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в 

случай, че до …………. часа на ………….. /дата/(посочва се дата, не по-ранна от двадесет дни след 

изтичане на срока на изпълнение на договора) искането Ви, предявено при горепосочените условия, не 

е постъпило в ……………………………..… /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, 

независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ú само след връщане на 

оригинала на същата в ……………………………………….. /банка/. 

 

Подпис и печат: (БАНКА). 
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Приложение № 6 – образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството ми на 

………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете 

наименованието на участника) - участник в открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“, Обособена 

позиция………….. 

 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Участникът …………………………………………………, който представлявам: 

(посочете наименованието на участника) 

 

1.1. Не е обявен в несъстоятелност; 

1.2.1. Не е в производство по ликвидация;   

1.2.2. Не се намира в подобна процедура на посочената в т.1.2.1 съгласно националните закони и 

подзаконови актове; 

1.3.1. Не се намира в открито производство по несъстоятелност; 

1.3.2. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон; 

1.3.3. В случай че участникът е чуждестранно лице: (а) не се намира в подобна процедура на 

посочената в т. 1.3.1 и на посочената в т. 1.3.2 съгласно националните закони и подзаконови актове, (б) 

дейността на участника не е под разпореждане на съда и (в) участникът не е преустановил дейността 

си; 

1.4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

1.5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 години. 

1.6. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

1.7. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

 

2. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а), за:  
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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 (НК); 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 

 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 

4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) аз, 

долуподписаният(-ата), в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността) на 

……………………..............…………….............................. (посочете наименованието на участника) не 

съм свързано лице
3
 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 

 

 

В процеса на провеждане на процедурата се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили 

промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

 

 

 

………………………. г.    Декларатор: ………………………. 

(дата на подписване)      (подпис и печат) 

 
 
Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2, 3, 4 и 5 от 
декларацията се прилага за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  
 
 
ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица 
– участници в процедурата, така и от чуждестранните физически или юридически лица - 
участници в процедурата. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 За „свързани лица”, виж § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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Приложение № 6а - образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима 

само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от 

ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с личен паспорт номер    ………………….., в 

качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на 

………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура за 

научно-приложни разработки“, Обособена позиция ……………. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

 

1. За участникът …………………………… (посочете наименованието на участника), който 

представлявам, в държавата, в която е установен не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и 

чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки. 

 

2. Аз долуподписаният/-ната/ в качеството ми на ………………………………. (посочете 

длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) в 

държавата, в която съм установен не са налице нито едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви 

а) – д) и чл. 47, ал. 2, т. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки. 

 

В процеса на провеждане на процедурата се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили 

промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

………………………. г.    Декларатор: ………………………. 

(дата на подписване)      (подпис и печат) 

 
 
 
Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2 от декларацията се прилага за лицата по 
чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  
 
ВАЖНО: Тази декларация се представя само от участниците чуждестранни физически или юридически лица. 
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или участникът е обединение, 
в което участвува чуждестранно физическо или юридическо лице, то участникът представя тази декларация, 
както и Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
– съгласно Приложение № 6 от документацията за участие. 
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Приложение № 7 - образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки  

за използване / неизползване на подизпълнители 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с личен паспорт 

номер.................................................... в качеството ми на ………………………………. (посочете 

длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в 

открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на 

апаратура за научно-приложни разработки“, Обособена позиция ……………… 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

Участникът ………………………………………………………........ (посочете наименованието 

на участника), който представлявам: 

 

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва 

(нужното се попълва) подизпълнители; 

 

 

2. подизпълнител(-и) ще бъде(бъдат):  

 

............................................................ (изписват се наименованията на дружествата/лицата 

подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си да бъдат 

подизпълнители за тази поръчка. 

 

 

3. видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите, е както следва: 

 

 

подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще 

изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

………………………………………………….. 
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подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще 

изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

………………………………………………….. 

 

/Данните по т. 3 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/. 

 

 

4.  делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е както следва: 

 

Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % от 

общата стойност на поръчката в лева без включен ДДС (съгласно нашата ценова оферта), в т.ч.: 

 

/ВНИМАНИЕ: Участникът посочва само процент от общата стойност на поръчката съгласно 

своята ценова оферта, без да посочва общата стойност на поръчката или каквито и да било цени от 

своята ценова  оферта/. 

 

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия 

подизпълнител) ще бъде .............% от посочената обща стойност; 

 

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория 

подизпълнител) ще бъде ..................% от посочената обща стойност. 

 

/Участникът посочва само проценти от общата стойност на поръчката съгласно своята ценова 

оферта, без да посочва общата стойност на поръчката или каквито и да било цени от своята ценова  

оферта/. 

 

/Данните по т. 4 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/. 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

 

……………………… г.    Декларатор: ………………………… 

(дата на подписване)                                                                                   (подпис и печат) 
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Приложение № 8 - образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с личен паспорт номер ………………….., в 

качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на 

……………………………………… (посочете наименованието на дружеството/лицето, което 

представлявате) - във връзка с обявената от Институт поорганична химия с Център по фитохимия при 

Българска академия на науките открита процедура с опростени правила по реда на Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“, 

Обособена позиция ………… 
 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

  

 Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като 

 (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате)  

 

подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на  

       (посочете името на участника, на който сте подизпълнител) 

 

горепосочената обществена поръчка. 

 

 

 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:  

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

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

(посочете конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от 

Вас като подизпълнител за тази поръчка). 

 

 

 Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на горепосочения 

участник, не можем да представим самостоятелна оферта за тази поръчка. 

 

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи: 

 

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 

от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец;  
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- Копие от документа за самоличност, когато подизпълнителят е физическо лице;  

 

/Когато подизпълнителят е чуждестранно юридическо лице, той представя копие от 

документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му 

законодателство/. 

 

 

- Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 

на труда и условията на труд (по образеца от документацията за участие); 

 

- Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (по образеца от документацията за участие); 

 

- Ако е приложимо: Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във 

връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП (по образеца от документацията за участие); 

 

- Доказателства за икономическо и финансово състояние, технически възможности и 

квалификация, които доказваме със следните документи: 

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

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

................................................................................................................ (посочете документите, които 

прилагате, съгласно изискванията на възложителя от документацията за участие в обществената 

поръчка). 

 

 

- Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо документите (когато не 

е подписана от представителя по закон на подизпълнителя). 

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 

 

 

 

................................ г.    Декларатор: ........................................ 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
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Приложение № 9 - образец 

 

Декларация за приемане на условията в проекта на договора 

 

 

   До 

Директора на ИОХЦФ-БАН,  

Република България, гр. София,  

ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 9 

 

 

ОТ: ............................................................................................ (наименование на участника) със седалище и 

адрес на управление: .................................................................................... ЕИК код или код по БУЛСТАТ: 

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

 

 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“, 

Обособена позиция …………., с настоящото декларирам, че приемам условията в проекта на договора, 

посочени в Приложение № 1 от документацията за участие. 

 

В случай че бъдем определени за Изпълнител, предлагаме плащанията по договора да бъдат 

извършвани по следната банкова сметка: 

  

Обслужваща банка – име и адрес: ……………………………... 

IBAN: ……………………………………………  BIC код: .......................... 

Титуляр на сметката: ………………………………...... 

 

 

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ декларацията за и от името на Участника: 

……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на 

участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат 

декларацията за и от името на участника). 

 

 

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: …………………… 

 

Дата: ………………………… (дата на подписване). 
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Приложение № 10 – oбразец 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

за участие в открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с 

предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки“, Обособена позиция………….. 
 

№ по 

ред 
Съдържание Вид на документа 

 

/оригинал, копие, 

заверено копие/ 

 

1. Настоящият списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника (съгласно Приложение № 10
4
)  

 

2. Попълнен образец на оферта за участие в процедурата (по образец, съгласно 

Приложение № 2) 

 

3. 3.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 

лице или едноличен търговец; Когато участникът е чуждестранно юридическо 

лице, той представя копие от документ за регистрация на чуждестранно 

юридическо лице съобразно националното му законодателство. 

 

3.2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 

 

4. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

участниците  - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите 

оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица 

прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която са установени. Документите по тази точка следва да бъдат 

издадени не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата, посочена като краен срок за 

подаване на офертата. 

 

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – съгласно образеца 

(Приложение № 9).  

 

6. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника за доказване 

съответствие с критериите за подбор 

 

7. Доказателства за технически възможности и квалификация на участника за 

доказване съответствие с критериите за подбор 

 

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - по 

образец (Приложение № 6) 

 

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, приложима  

                                                           
4
 Номерата на всички цитирани приложения са съгласно документацията за участие. 
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само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с 

изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП - по образец (Приложение № 6а) 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на 

подизпълнители - съгласно образеца (Приложение № 7).  

 

11. Документи от и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда 

използването на подизпълнители. Декларация за съгласие като подизпълнител 

(Приложение № 8) 

 

12. Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо офертата 

(когато не е подписана от представителя по закон на  участника) 

 

13. Копие от документ (фактура или платежно нареждане) за закупена документация.  

14. Kогато участникът е обединение, което не е юридическо лице:  

14.1. Документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.  

14.2. Документи от членовете на обединението, съгласно изискванията, посочени в 

Указания към участниците. 

 

 Документите по т. 1 – 14 включително се поставят в отделен запечатан 

непрозрачен плик (Плик № 1) с надпис „Документи за подбор”, поставен в плика с 

офертата. 

 

15. Предложение за изпълнение на поръчката – техническа оферта 

Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец (Приложение № 

4) и се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 2) с надпис 

«Предложение за изпълнение на поръчката», поставен в плика с офертата. 

 

16. Предлагана цена /ценова оферта/ 

Ценовата оферта се изготвя по образец (Приложение № 3) и се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик (плик № 3) с надпис «Предлагана цена», поставен в 

плика с офертата. 

 

 

17.  Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата.  

Участник ............................................................................................ (наименование на участника). 

 

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на участника: 

……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на 

Участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат 

предложението за и от името на участника). 

 

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: ………............…………… 

Дата: ………………………… (дата на подписване). 


