ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестирамевъввашетобъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергийно ефективно
стоматологично оборудване“ в изпълнение на проект „Инвестиции за подобряване на
енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма „Развитие
на
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Възложител: ДЦ „ЕО Дент” ООД

І. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

1. Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
енергийно ефективно стоматологично оборудване, подробно описана в Техническа
спецификация – част от документацията за участие в тази процедура. Всеки апарат, офериран
от участник в процедурата, задължително трябва да притежава всички минимални технически
и функционални характеристики, посочени в Техническата спецификация – част от
документацията за участие.

2. Предметът на поръчката включва шест обособени позиции.
- обособена позиция №1: „Оборудване за стоматологични кабинети“;
- обособена позиция №2: „Спомагателно оборудване към всички кабинети“;
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. 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 ДЦ „ЕО Дент” ООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

- обособена позиция №3: „Оборудване за предоперационни и операционни кабинети“;
- обособена позиция №4: „Оборудване за рентгенови кабинети с фотолаборатории“;
- обособена позиция №5: „Оборудване за стерилизационни“;
- обособена позиция №6: „Оборудване за диагностика“.

3. Няма да бъдат приемани варианти на офертите.

4. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

5. Класирането на офертите ще бъде извършено в съответствие с Показателите, относителната
им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на оферта – част от
документацията за участие в тази процедура.

6. Минималният срок на валидност на офертите е деветдесет календарни дни от крайния срок
за получаване на оферти.

7. Документацията за участие ебезплатна.

8. Документацията за участие
dent.com/profile.php?lang=bg.

е

достъпна

на

електронен

адрес:

http://www.eo-

9. Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден до изтичане на
посочения в Обявлението за поръчка срок на електронен адрес: http://www.eodent.com/profile.php?lang=bg. При поискване от заинтересованото лице възложителят не може
да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането.
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10. Документацията за участие може да бъде получена до десет дни преди изтичане на срока за
получаване на офертите. Всяко заинтересовано лице има право да разгледа документацията на
място.

11. Мястото на изпълнение на поръчката е: гр. Перник, ул. „Черешово топче” № 2 или друго
място, посочено от възложителя.

12. Прогнозният срок за изпълнение на поръчката е 7 календарни месеца.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

13. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

14. Всеки от участниците в процедурата се представлява от неговия/неговите законен/законни
представител/представители и/или от изрично упълномощено/упълномощени с нотариална
заверка на подписа лице/лица.

15. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участник, който е:
15.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 ÷ 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 ÷ 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. 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 ДЦ „ЕО Дент” ООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

г) престъпление против собствеността по чл. 194 ÷ 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 ÷ 252 от Наказателния кодекс;
15.2. обявен в несъстоятелност;
15.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове.

16. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участник, който:
16.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е
чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или
участникът епреустановил дейността си;
16.2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която еизвършено нарушението;
16.2а. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение;
16.3. има 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 има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в
която участникът еустановен;
16.4. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
16.5. е 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.

17. Когато участниците са юридически лица или еднолични търговци, изискванията на т. 15.1,
т. 16.2 и т. 16.5 се прилагат, както следва:
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17.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
17.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
17.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
17.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
17.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
17.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
17.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които
представляват участника;
17.8. в случаите по т. 17.1 ÷ т. 17.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт евключена територията на Република България.

18. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:
18.1. при които лицата по т. 17 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация;
18.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

19. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
изискванията по т. 15, т. 16 и т. 18 се прилагат и за подизпълнителите.

20. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 15, т.
16 и т. 18 с декларация.
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. 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 ДЦ „ЕО Дент” ООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

21. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата
на обстоятелствата по т. 15 и т. 16. Предходното изречение не се прилага в случаите по чл. 47, ал.
11 от ЗОП.

22. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от
обстоятелствата по т. 15 и т. 16.

23. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо
или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 15 и т. 16, издадени от компетентен орган, или
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен
орган от държавата, в която еустановен.

24. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 23 или когато те не
включват всички случаи по т. 15 и т. 16, участникът представя клетвена декларация, ако
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон,
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той
еустановен.

25. За допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга държава –
членка на Европейския съюз, възложителят не изисква набавянето на сертификат или
документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ,
издаден от държавата, в която са установени.

ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
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26. Възложителят не е поставил изисквания към икономическото и финансовото състояние на
участниците в процедурата.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

27. Изискванията на възложителя към техническите възможности и квалификацията на
участниците в процедурата са:
27.1. Най-малко двама сервизни инженери с висше образование и професионална
квалификация – обучени да извършват сервизно обслужване на предлаганото оборудване,
привлечени от участника към датата на подаване на офертата;
27.2. Собствен оторизиран или директен сервиз на производителя в България или сключен
договор с такъв сервиз. Участникът може да използва ресурсите на други физически или
юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое
разположение тези ресурси.

V. ГАРАНЦИИ

28. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка избира сам формата на
гаранцията за участие, съответно за изпълнение:
28.1. Банкова гаранция в полза на възложителя;
28.2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя:

29. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение,
плащането следва да бъде извършено на каса или по банкова сметка на ДЦ „ЕО Дент” ООД:
„БАКБ“ АД
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. 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 ДЦ „ЕО Дент” ООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

IBAN: BG29BGUS91601000525500
BIC: BGUSBGSF

30. У частникът внася гаранция за участие, както следва:
- 6 086 лв. за обособена позиция №1;
- 325 лв. за обособена позиция №2;
- 525 лв. за обособена позиция №3;
- 3 444 лв. за обособена позиция №4;
- 510 лв. за обособена позиция №5;
- 110 лв. за обособена позиция №6.

31. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1% от общата
му стойност без включен ДДС.

32. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде учредена по образец
на обслужващата банка на участника. Гаранцията задължително трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да бъде усвоена изцяло или на части. Същата трябва да съдържа
задължение на банката – гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо
писмено искане на възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за участие, когато е
представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на валидност на
офертата. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение, когато е представена под
формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока за изпълнение на поръчката,
офериран в т. 3 от Техническо предложение (образец №7), + 30 календарни дни.

33. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранцията са за сметка на участника.
Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. 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 тази документация.
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34. Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за
възлагане на обществена поръчка:
34.1. Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
34.2. Обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;
34.3. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за
обществената поръчка в законоустановения срок.

35. В случаите по т. 34.1 и т. 34.3 когато участникът е представил банкова гаранция,
възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

36. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
36.1. Отстранените участници в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване
на решението на възложителя за определяне на изпълнител;
36.2. Класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за
обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

37. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на
всички участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за прекратяване.

38. Възложителят освобождава гаранциите по т. 37, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.

39. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
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никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

40. При изготвянето на своята оферта всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия, изискванията на Закона за обществените поръчки,
Техническите спецификации и образците на документи, одобрени с Решението за откриване на
процедурата за възлагане на обществена поръчка.

41. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си. При подаване на променена или допълнена
оферта, същата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на
първоначалната оферта, като върху плика участникът е длъжен да постави надпис:
„Допълнение/Промяна към оферта вх. №............ от ............2013 г.“.

42. Всеки участник има право да представи само една оферта.

43. Възложителят не едопуснал представяне на варианти в офертите.

44. До оценка и класиране се допускат само офертите, които отговарят на минималните
изисквания, посочени от възложителя.

45. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да представя самостоятелна оферта.

46. Всяка оферта се попълва по образец №1 от документацията и трябва да съдържа:
46.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е
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юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице; когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, юридическите
лица и едноличните търговци трябва да приложат 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;
46.2. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият;
46.3. Документ за гаранция за участие в процедурата;
46.4. Доказателствата за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в
Обявлението за поръчка;
46.5. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. "а" до б.
"д", т. 2 и т. 3 от ЗОП (по образец №2);
46.6. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени от
възложителя в Обявлението за поръчка (по образец №3);
46.7. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец №
4);
46.8. Документ/документи за оторизация на участника от производителя/производителите на
оферираното оборудване за участие в конкретната процедура;
46.9. Декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на
работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (по образец №5);
46.10. Валидно разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за търговия на
едро с медицински изделия, издадено в полза на участника (когато е приложимо); когато
участникът е чуждестранно лице – валидно разрешение за търговия на едро с медицински
изделия от компетентния орган съгласно националния му закон (когато еприложимо);
46.11. Сертификат, издаден от независимо лице, удостоверяващ съответствието на
производителя със стандарт за система за управление на качеството от серията ISO 9001 или
еквивалентен, обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката
(възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството);
46.12. СЕ/ ЕС сертификат/сертификати на предлаганите апарати (когато еприложимо);
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46.13. Срок за изпълнение на поръчката (в Техническото предложение за изпълнение на
поръчката);
46.14. Предлагана цена (по образец №6);
46.15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец № 7), с приложени към
него оригинални каталози, проспекти и/или брошури на производителя/производителите,
съдържащи подробните технически данни на предлаганите апарати (Product Data, Technical
Date sheets или други съгласно наименованията при различните производители); върху
каталозите, проспектите и/или брошурите да бъде вписан номерът на всяка техническа или
функционална характеристика от Техническата спецификация – част от документацията за
участие; всички представени каталози, проспекти и брошури да бъдат номерирани на предната
им корица;
46.16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец №9);
46.17. Нотариално заверено пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, ако подписите
не са положени от законен представител на участника;
46.18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

N.B.! Участниците нямат право да променят образците на документи, утвърдени от
възложителя!

47. Непредставянето на някой от документите от т. 46.1 до т. 46.8 включително и от т. 46.10 до
46.18 включително води до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на
обществена поръчка. Непредставянето на документа по т. 46.9 води до невъзможност за
участника да използва подизпълнители.

48. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 46.1, т. 46.4, т.
46.5, т. 46.6 и т. 46.7 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат
съобразно вида и дела на тяхното участие.

49. Когато участник в процедурата еобединение, което не еюридическо лице:
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49.1. документите по т. 46.1, 46.5, т. 46.6 и т. 46.7 се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението;
49.2. документите по т. 46.4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

50. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 46.1 се представя в
официален превод, а документите по т. 46.4, 46.5, т. 46.6 и т. 46.7, които са на чужд език, се
представят и в превод на български език.

51. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик.

52. Пликът по т. 51 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както
следва:
52.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от
възложителя съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на
участниците;
52.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят
документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя
критерий – икономически най-изгодна оферта и посочените в документацията изисквания;
52.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на
участника.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се
представят за всяка от позициите.

53. Минималният срок на валидност на офертите е деветдесет календарни дни от крайния срок
за получаване на оферти. Това е времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да
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удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за
обществената поръчка.

54. Всички подписи върху документите, съдържащи се в офертата, се полагат от законен
представител на участника или от изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно
лице, като в последния случай оригиналът на пълномощното задължително се прилага към
офертата.

55. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

VІІ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

56. Всяка оферта трябва да съдържа задължителните документи, посочени в документацията за
участие и в Обявлението за поръчка. Офертата, заедно с всички съдържащи се в нея документи,
се подава в един екземпляр.

57. В посочения в Обявлението за обществена поръчка срок всеки участник трябва да
представи своята оферта, изготвена в съответствие с документацията за участие, на адреса на
ДЦ „ЕО Дент” ООД: гр. Перник, ул. „Черешово топче” №2.

58. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес. Върху плика задължително трябва да бъде поставен надписът: „За участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергийно ефективно
стоматологично оборудване“ в изпълнение на проект „Инвестиции за подобряване на
енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
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59. 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.

60. 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 в регистъра по т. 59.

61. Офертата може да бъде представена и по електронен път при условията и по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да
представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на т. 58
преди изтичането на срока за получаване на офертите.

VІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

62. Обменът на информация между възложителят и участниците се извършва по пощата, по
факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

63. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане
на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и
поверителността на заявленията за участие и офертите.

64. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

65. 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
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подпис.

66. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие
до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща
разясненията в четиридневен 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.

67. За получена се счита тази кореспонденция по време на процедурата, която е достигнала до
адресата. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това
изпращача, или адресатът не желае да приеме кореспонденцията, за получена се счита тази
кореспонденция, която едистигнала до адреса, известен на изпращача.

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

68. След изтичане на срока за приемане на офертите, възложителят назначава комисия за
провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, като определя нейния състав
и резервни членове. В състава на комисията се включва задължително един правоспособен
юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална
квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима. Възложителят може да
привлича като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2,
т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

69. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва е
съобразен със спецификата на обществената поръчка и не е по-дълъг от минималния срок на
валидност на офертите (деветдесет календарни дни).

70. Членовете на комисията и консултантите декларират, че:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестирамевъввашетобъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

70.1. Нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;
70.2. Не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или
с членове на техните управителни или контролни органи;
70.3. Нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

71. Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

72. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за
съответствие на обстоятелствата по т. 70 и за спазване на изискванията по т. 71 след получаване
на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в
декларираните обстоятелства.

73. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

74. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

75. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

76. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е
против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите
си.
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77. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и
не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов
член.

78. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на
офертите по критерия икономически най-изгодна оферта, в съответствие с определените
показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки
показател.

79. Критерият по т. 78 се прилага за оценка на офертите, които:
79.1. Отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и
79.2. Са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.
5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние,
технически възможности и квалификация.

80. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три
отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват пликове
№ 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише
пликове №3 на останалите участници.

81. В присъствието на лицата по т. 75 комисията отваря пликове № 2 и най-малко трима от
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише документите в пликове № 2 на
останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които
той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

82. След извършването на действията по т. 80 и т. 81 приключва публичната част от заседанието
на комисията.
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83. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор,
поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията
изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните
документи в срок пет работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да
представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията,
посочени в протокола на комисията.

84. След изтичането на срока по т. 83 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор,
поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците,
които не отговарят на критериите за подбор.

85. Комисията при необходимост можепо всяко време:
85.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
85.2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3,
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.

86. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
86.1. Който не епредставил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
86.2. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;
86.3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя;
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86.4. Който епредставил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

87. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП в седемдневен срок от настъпването им.

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

89. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с
предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:
89.1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с
изискванията на възложителя;
89.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията
в плик №2;
89.3. оценила еофертите по показателя, различен от цената.

90. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и
на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява
предлаганите цени. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на
присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другия показател.

91. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване
на искането за това.
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92. Комисията може да приеме писмената обосновка по т. 91 и да не предложи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
92.1. Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
92.2. Предложеното техническо решение;
92.3. Наличието на изключително благоприятни условия за участника;
92.4. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
92.5. Получаване на държавна помощ.

93. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от
процедурата.

94. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

95. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително
обявените условия. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия. В случай че комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се
предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност
по този показател.

96. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не може да бъде определена по
реда на т. 95.
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97. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите,
който съдържа:
97.1. Състав на комисията и списък на консултантите;
97.2. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за
отстраняването им;
97.3. Становищата на консултантите, ако има такива;
97.4. Резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко
описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;
97.5. Класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
97.6. Дата на съставяне на протокола;
97.7. Особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията, ако има такива.

98. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола
на възложителя.

99. Възложителят в срок до пет работни дни след приключване на работата на комисията
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в
процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

100. Възложителят изпраща решението по т. 99 на участниците в тридневен срок от издаването
му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по т. 94.

101. При писмено искане от участник възложителят му осигурява достъп до
протокола/протоколите в тридневен срок от получаването на искането. Възложителят може да
откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола/протоколите, когато предоставянето
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й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава
конкуренцията.

102. При писмено искане от участник възложителят му предоставя копие/копия от
протокола/протоколите в тридневен срок от получаване на искането при условията на т. 101.

Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

103. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка
задължително включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е
определен за изпълнител.

104. Възложителят не сключва договора преди изтичане на четиринадесетдневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

105. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 104.

106. Възложителят не сключва договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на
всички решения по процедурата.
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107. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,
едлъжен да представи следните документи:
107.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен (по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП се представят удостоверение от НАП за липса на
задължения и удостоверение за липса на задължения към общината, на територията на която е
адресът на управление на изпълнителя);
107.2. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 107.1 или когато те
не се включват всички случаи по чл. 47, ал.1 и 2, участникът представя клетвена декларация,
ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен;
107.3. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен;
107.4. Документ за внесена гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 1% от стойността
на договора без включен ДДС.

108. Т. 107.1 не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

109. В случай, че определеният за изпълнител участник в срок до тридесет дни след получаване
на решението по т. 99 не представи изискуемите документи, или откаже да сключи договор за
изпълнение на поръчката, възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран
на второ място и да сключи договор с него или да прекрати процедурата.

За неуредените в тези Указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществени
поръчки.

