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Инвестираме във вашето бъдеще! 
Тази документация е изготвена във връзка с проект HERAS, по Програмата за Трансгранично Сътрудничество 

Румъния-България , съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. 
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ГЛАВА І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Предмет на обществената поръчка 

Предмет на обществената поръчка е Доставка на изчислителна техника и 
офисоборудване за изпълнение на целите и задачите на проект HERAS, с 
минимални технически характеристики, разделени по обособени позиции и 
подробно описани в Глава IІІ. Техническата спецификация на настоящата 
Документация. 

2. Обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на самостоятелни обособени позиции, както 
следва: 

1) Доставка на мултифункционално устройство за печат и сканиране; 

2) Доставка на настолен компютър за видеообработка; 

3) Доставка на преносим компютър за полеви дейности. 

Участниците в откритата процедура могат да подават оферти само за една, 
две или за всички обособени позиции. 

3. Място на изпълнение на поръчката 

Мястото на изпълнение е Институт по Океанология — БАН, Варна с адрес: 
9000 гр. Варна, ул. “Първи май”, № 40. 

4. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 26.01.2015 г. 

5. Прогнозна стойност 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 740 лв. без ДДС. Прогнозната 
стойност без ДДС на обособените позиции е както следва: 

1) Доставка на мултифункционално устройство за печат и 
сканиране:  ......................................................................  6 840 лв. 

2) Доставка на настолен компютър за видеообработка:  .................  1 460 лв. 

3) Доставка на преносим компютър за полеви дейности:  ...............  2 440 лв. 

6. Критерий за оценка на офертите 

Класирането се извършва според критерия „Най-ниска цена”. 
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ГЛАВА. ІІ. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 
обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за 
което отсъстват обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 т.1-5 и ал.5 от ЗОП. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи 
самостоятелна оферта. 

Не се допускат варианти на офертата. 
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ГЛАВА ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 1. Обособена позиция № 1: Доставка на мултифункционално устройство за 
печат и сканиране с пределна допустима цена до 6 840 лв (без ДДС) 

Минимални изисквания за техническите характеристики по Обособена 
позиция № 1 

Параметър Изисквания 
Достъпни функции черен печат, цветен печат, копиране, копиране 

към USB памет 
Резолюция на принтера Не по-ниска от 600 x 600  dpi 
Печат черен, номинална скорост Не по-малка от 30 стр/мин 
Печат цветен, номинална скорост Не по-малка от 30 стр/мин 
Отпечатване на първа черна страница до 11 сек 
Отпечатване на първа цветна страница до 11 сек 
Скенер, тип цветен; планшетен и с автоматично подаване на 

страниците 
Скенер, оптична резолюция не по-малко от 600 dpi 
Дълбочина на цвета при сканиране 24 битов 
Нива на сивота 256 
Копиране резолюция Не по-ниска от 600 x 600 dpi 
Копиране черно, номинална скорост 30 cтр (A4) 
Копиране цветно, номинална скорост 30 cтр (A4) 
Мащабиране от не повече от 25 % до не по-малко от 400 % 
Интерфейс USB 2.0 или по-бърз; Gigabit Ethernet 10/100/1000 
Памет не по-малко от 1.5 GB оперативна памет; твърд 

диск, не по-малко от 300 GB 
Хартия възможност за печат на хартия от най-много 

50 г/кв.м до най-малко 220 г/кв.м 
Медия, размер от не по-голям от A6 до не по-малък от A3 
Двустранен печат автоматичен 
Двустранно сканиране реверсивно подаване на страниците 
Консумативи цветни и черни касети, достъпни в търговската 

мрежа; комплект, включен в доставката 
Натоварване номинално не по-малко от 100 000 страници 
Оперативно управление чрез сензорен дисплей 
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 2. Обособена позиция № 2: Доставка на настолен компютър за 
видеообработка с пределна допустима цена до 1 460 лв (без ДДС) 

Минимални изисквания за техническите характеристики по Обособена 
позиция № 2 

Параметър Изисквания 
Кутия и размери кутия с размер „Tower“ или „MicroTower” и активно 

охлаждане към слотовете за твърди дискове. 
Процесор минимум 4та генерация Intel Core или еквивалентен с 64 

битова поддръжка, тактова честота не по-малка от 3GHz и 
най-малко 6Mb кеш. 

Дънна платка съвместима с предложения процесор, да поддържа минимум 
4 x SATA3 порта и RAID 0 

Оперативна памет минимум 8 GB DDR3-1600, конфигурирана в двуканален режим 
Твърд диск минимум два броя по 1TB и 7200rpm твърди диска с 

интерфейс SATA3 организирани в RAID 0 (stripe) масив 
Видео контролер графичен ускорител с поне 1GB VRAM 
Звуков контролер съвместим с „ASIO protocol" или „Microsoft Windows Driver 

Model“ 
Входно/изходни портове и 
интерфейси 

минимум 10 USB порта като поне 2 от тях да са версия 3. 
Минимум 2 порта да са изведени на преден панел на 
кутията. 

Гнезда за устройства поне четири  гнезда за 3.5" твърд диск в кутията 
Входно/изходни устройства мишка – оптична с три бутона, клавиатура – стандартна, с 

надпис на кирилица по БДС и на латиница 
Оптични дискови устройства DVD записващо устройство 
Енергийна ефективност захранващ блок с минимум 85 % ефективност 
Дисплей минимум 23" LED дисплей, с резолюция не по малка от 

1920x1080 и ъгъл на виждане минимум 160° хоризонтал / 
160° вертикал,  аналогов и цифров интерфейс за свързване. 

Звук вградени в монитора или автономни високоговорители 
Окомплектовка захранващи кабели за устройството 

 

 3. Обособена позиция № 3: Доставка на преносим компютър за полеви 
дейности с пределна допустима цена до 2 440 лв (без ДДС) 

Минимални изисквания за техническите характеристики по Обособена 
позиция № 3 

Параметър Изисквания 
Процесор минимум 4-та генерация четириядрен Intel Core или равностоен с 64 

битова поддръжка и най-малко 6Mb кеш 
RAM 16 GB или повече 
Видео памет 2 GB или повече 
Диск 2000 GB или повече HDD + SSD 
Екран 42-45 см диагонал 
Резолюция 1920x1080 пиксела 
Мрежа LAN (RJ-45) + Wi-Fi 
USB наличие на порт версия 3.0 
Видеоизход в случай, че липсва VGA изход, да се предвиди допълнителен адаптер от 

наличен изход към VGA 
Четец SD карти 
Клавиатура знаци на кирилица – подредба по БДС, цифров блок 
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ГЛАВА IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Разплащането по изпълнението на обществената поръчка се извършва чрез 
банков превод по сметка на Изпълнителя, срещу представена данъчна фактура и 
двустранно подписан приемо-предавателен протокол в срок не по-голям от 30 
дни след представянето на тези документи. 

ГЛАВА V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и 
изискванията на настоящата документация за участие, лично или от 
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка, или чрез куриерска служба. Офертите трябва да се 
представят в срок до 20.01.2015 г., 17.00 часа в деловодството на Институт по 
Океанология — БАН, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май, № 40, в 
запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Доставка на изчислителна техника и 
офисоборудване по проект HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно 
Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по 
ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г.“. Върху 
плика се посочва и: Участник (търговско дружество), адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 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. Ако участникът изпраща офертата чрез 
препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Не 
се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане 
на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен 
плик или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и  
посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, 
документът по чл.56, ал.1, т.1 се представя в официален превод, а 
документите по чл.56, ал.1, т.4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят 
и в превод. 

3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл.56, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по 
чл.56, ал.1, т.1, буква „в“ и т.4 и 5 се представят само за участниците, чрез 
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по 
чл.25, ал.2, т.6. 

4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се 
представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита 
този, при който върху копието на документа се съдържа: текста “Вярно с 
оригинала” и собственоръчен подпис на представляващия Участника и 
положен печат (ако има такъв). 
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5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в 
тях са задължителни за участниците. Възложителят може да отстрани 
участник от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията 
на документацията за участие. 

6. Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малък от 30 
(тридесет) календарни дни, считано от крайния срок з представяне на 
офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. 

ГЛАВА VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И МИНИМАЛНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Офертата задължително съдържа документи и приложения — попълнени 
образци, които са представени в документацията към поръчката: 

1. Документи към офертата: 

1.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: заверено от 
участника копие от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по 
вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно 
чл.23, от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в 
процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът 
(или еквивалентен на него документ на съдебен или административен 
орган от държавата, в която са установени) се представя в официален 
превод на български. Чуждестранните лица могат да представят 
декларация, в случай, че в държавата, в която са установени не се 
предвижда издаването на такъв документ. 

1.2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в 
случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния 
документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв 
(в заверено от участника копие). 

1.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, 
ако има такава (заверено от участника копие). 

1.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) — представя се, 
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от 
управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен 
и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице 
има право да подпише офертата и да представлява участника в 
процедурата. 

1.5. Когато участникът е обединение представя копие на договора за 
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението — и документ, подписан от 
лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 
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1.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, документите 
по чл.56, ал.1, т.1, 4 и 5, се представят за всеки от тях, а изискванията 
към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

1.7. Сертификат/и за акредитация за анализ на морски води по посочените 
химични параметри обект на поръчката. 

2. Попълнени образци към офертата: 

2.1. Оферта (Образец 1) — в оригинал. 

2.2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката — в оригинал. 
Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Образец 2). 
Дава се както общата цена на доставката, така и цената на всяка от 
обособените позиции, по които участва Участникът. Варианти на 
предложения в офертата не се приемат. 

2.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец 3) в 
оригинал — попълнено, подписано и подпечатано с пълно описание на 
доставяните продукти по обособени позиции с оглед изпълнение на 
техническите изисквания. Варианти на предложения в офертата не се 
приемат. 

2.4. Административни сведения за участника (Образец 4). 

2.5. Проект на договор (Образец 5). 

2.6. Банкова гаранция за изпълнение (Образец 6). 

2.7. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5 и ал.5 от ЗОП (Образец 7). 

2.8. Декларация за приемане условията на проектодоговора (Образец 8). 

2.9. Декларация от членове в обединение (Образец 9) — когато е приложимо. 

2.10. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 за участието на подизпълнители със 
списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 
поръчката, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на 
тяхното участие. Декларацията се попълва и подписва от 
представляващия Участника съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП. Когато 
участникът е обединение се попълва и подписва от представляващия 
обединението. съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП (Образец 10) — когато е 
приложимо. 

2.11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата 
като такъв. Декларацията се попълва от всеки подизпълнител 
поотделно. Декларация се попълва и подписва от лицето, което 
официално представлява подизпълнителя пред трети страни за всякакви 
цели. (Образец 11) — когато е приложимо. 

ГЛАВА VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Критерий за оценяване на офертите: Най-ниска цена на доставката. 

Критерият се прилага към офертите които са допуснати до оценяване. 
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След получаване на списъка с участниците и представените оферти в 
обявения в АОП срок — 20.01.2015 г., комисията се събира и започва работа по 
оценка на офертите в 11:00 часа на 21.01.2015 г. 

ГЛАВА VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на 
офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите 
указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и документацията за 
участие в процедурата. 

Лице за контакти: Антон Кръстев, Институт по океанология — БАН, e-mail: 
a.krastev@io-bas.bg; тел. +359 52 370 484 
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ГЛАВА IX. ПРИЛОЖЕНИЯ — ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ 
ПОРЪЧКАТА 

ОБРАЗЕЦ 1: Оферта 
До: Институт по океанология — БАН 

гр. Варна 9000, 
ул.”Първи май” № 40, ПК 152 

О Ф Е Р Т А  

за участие в обществена поръчка по реда на гл. 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на 
изчислителна техника и офисоборудване“ за нуждите на проект HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS 
ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския 
шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. по 
обособени позиции: 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Уважаеми дами и господа, 

В отговор на Ваша публична покана № ................... в РОП, публикувана на 
04.12.2014 г. в Профила на купувача, за представяне на оферти за възлагане на 
обществена поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да изпълним 
обществената поръчка при следните условия: 

І. Срок за изпълнение на поръчката до 26.01.2015 г. 

II. Срок на валидност на офертата: ......... (словом: .........) дни след датата, 
определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 

III. Място на изпълнение на поръчката: Институт по океанология — БАН, гр. Варна 

IV. Предлагаме да извършим доставката на: 

 ..................................................................................................................  

с гаранционен срок ........ (..................... словом) месеца от датата на подписване на 
приемопредавателния протокол 

 ..................................................................................................................  

с гаранционен срок ........ (..................... словом) месеца от датата на подписване на 
приемопредавателния протокол 

 ..................................................................................................................  

с гаранционен срок ........ (..................... словом) месеца от датата на подписване на 
приемопредавателния протокол 

V. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите 
спецификации на поръчката, публикувани на следния интернет адрес: www.io-bas.bg . 

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 
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Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме (ненужното се 
зачертава) услугите на следните подизпълнители: 

№ Наименование БУЛСТАТ/ЕИК 
Видове работи, 
които ще 
изпълнява 

Дял на 
участието в 
обществената 
поръчка 
(процент от 
общата цена на 
договора) 

     
Ако е нужно, да се добавят редове. 

във връзка с което прилагаме писмено съгласие )декларация) от страна на всеки от 
посочените подизпълнители за участието им. 

Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да опазим тайната 
на обстоятелствата, които са станали известни на нас и/или на наши служители във 
връзка с изпълнението на поръчката. 

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, декларираме, че ще изпълним 
поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим 
гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в 
информацията към публичната покана за обществената поръчка. 

 1. Предлагана цена (Образец 2); 
 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец 3); 
 3. Административни сведения за участника (Образец 4); 
 4. Проект на договор за изпълнение на услугата (Образец 5) с Приложение №1 

Поръчка-спецификация; 
 5. Банкова гаранция за изпълнение (Образец 6); 
 6. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5 и ал.5 от ЗОП (Образец 7); 
 7. Декларация за приемане условията на проектодоговора (Образец 8) 
 8. Декларация от членове в обединение (Образец 9) — когато е приложимо; 
 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 (Образец 10) — когато е приложимо; 
 10. Декларация от подизпълнител (Образец 11) — когато е приложимо. 

 

Дата:  ............    ............  Подпис,  ...............................................................  
Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице 

Име и фамилия:  ....................................................  
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ОБРАЗЕЦ 2: Предлагана цена 

До: Институт по океанология — БАН 
гр. Варна 9000, 
ул.”Първи май” № 40, ПК 152 

П Р Е Д Л А Г А Н А  Ц Е Н А  

за участие в обществена поръчка по реда на гл. 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на 
изчислителна техника и офисоборудване“ за нуждите на проект HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS 
ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския 
шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. по 
обособени позиции: 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Уважаеми дами и господа, 

С настоящото ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 
вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на 
изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC 
Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския 
шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. 

Предлагаме за изпълнение на предмета на поръчката обща цена за всички обособени 
позиции, по които участваме, .......................... (...................................... 
словом) лева без включен ДДС. 
Обособена 
позиция № 

Технически продукт 
Коли-
чество 

Цена, лв без ДДС 
Единична Обща 

1     
2     
3     

общо  

 

Забележка: Цените са в български лева без ДДС. В колона “Технически продукт” по редове да 
се включат техническите продукти от съответните Обособени позиции в Техническата 
спецификация.  

1. Стойността на всички цени е в лева без ДДС. В тази стойност (в лева) са включени: 
стойността на предлаганите компоненти, опаковката и маркировката им, 
транспортните разходи и застраховките, гаранцията за качество, съгласно 
Техническата спецификация на Възложителя за предлаганите технически 
средства. 
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2. Това предложение е със срок на валидност ........... (.............. словом) 
календарни дни от датата на представяне на офертата от Участника. 

3. Ценовото предложение е изготвено въз основа на изискванията към предмета на 
поръчката, описани в поканата за участие. 

4. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, 
важи сумата, написана с думи. 

5. До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото 
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират 
обвързващо споразумение между двете страни. 

 

Дата:  ............    ............  Подпис,  ...............................................................  
Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице 

Име и фамилия:  ....................................................  
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ОБРАЗЕЦ 3: Техническо предложение за изпълнение на поръчката 
До: Институт по океанология — БАН 

гр. Варна 9000, 
ул.”Първи май” № 40, ПК 152 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ОТ:  .......................................................    ................................................... , 

със седалище гр.  ..............................................    ...........................................  
(участник) 

и адрес за кореспонденция  ..........................................    ..................................  

 .........................................................    .......................................................  

тел.: ........./..............................., факс: ........./..............................., 

e-mail: .................................... 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура за участие в обществена поръчка по реда на гл. 8а 
от ЗОП с предмет Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект 
HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в 
Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 
№ 64727/09.08.2013 г. по обособени позиции: 
 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

ви представяме нашето техническо предложение: 

Обособена 
позиция № 

Технически 
продукт Марка, модел, производител, особености (ако има такива) Коли-

чество 
1    
2    
3    

 
1. В случай на приемане на офертата, сме съгласни да бъдем страна Изпълнител при 

изпълнение на договора. Гарантираме съгласуването на изработените документи 
за извършване на доставката, предмет на поръчката с Възложителя — ИО-БАН. 

2. Запознати сме с условията в проектодоговора и прилагаме изискваните към 
поканата документи. 

 

Дата:  ............    ............  Подпис,  ...............................................................  
Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице 

Име и фамилия:  ....................................................  
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ОБРАЗЕЦ 4: Административни сведения 
До: Институт по океанология — БАН 

гр. Варна 9000, 
ул.”Първи май” № 40, ПК 152 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И  С В Е Д Е Н И Я  

1. Наименование на участника: 

 ...........................................................................................................  

2. Адрес: 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

телефон  ....................................................  

факс  ....................................................  

ел.поща:  ....................................................  

3. Данни на представляващия/пълномощника 

трите имена:  .........................................................................................  

л.к. № .........................., издадена на ................. от ................................ 

4. Фирмени данни:  

ф.д. № .................................... по описа на ................................... 

5.Обслужваща банка: 

 ...........................................................................................................  

банкова сметка:  ....................................................................................  

банков код:  ....................................................................................  

6.БУЛСТАТ/ЕИК 

 ................................................  

 

Дата:  ............    ............  Подпис,  ...............................................................  
Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице 

Име и фамилия:  ....................................................  
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ОБРАЗЕЦ 5: Проектодоговор 
Д О Г О В О Р  

№ ........ / ............ 2014 г. 

Днес, ........... 2014 г., гр. Варна, между: 

1. ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ — БАН, представлявано от 
проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов, в качеството му на Директор, 
регистрирано под ЕИК 000080612 при Агенция по вписванията, в качеството си на 
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект HERAS -2 (4i)-3.1-26 
MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на 
Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 
№ 64727/09.08.2013 г., наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и от друга страна 

2.  ..................................................    ............................................. , 

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

в качеството му на  ....................................    ......................................... , 

със седалище и адрес на управление: 

гр. ............................, ул. ............................................. № ........., 

с ЕИК: ..........................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

На основание чл.14, ал.4 и глава 8а от Закона за обществени поръчки с публична 
покана за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи 
настоящият договор, като страните се споразумяха следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
инсталира и въведе в експлоатация технически продукти за нуждите на проект 
HERAS по обособени позиции (посочват се съответните обособени позиции) 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

в съответствие с Техническата спецификация, неразделна част от 
документацията за участие в процедура за избор на изпълнител, вкл. и 
разясненията и отговорите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на въпроси поставени в периода 
на подаване на офертата ,ако е имало такива и вкл. и с документация и пълен 
комплект драйвери, съпътстващи монтажа и функционирането им. 

Чл.2. С този ДОГОВОР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава срещу доставката на 
техническите продукти по Чл.1 да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорната цена, 
според условията, сроковете и по начина, уговорени с настоящия ДОГОВОР. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.3. Срокът на изпълнение на настоящият ДОГОВОР е 26.01.2015 г. 
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III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл.4. (1) Цената на ДОГОВОРА е ........................ (........................... ) 
лева без ДДС. 

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. (1) Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка: ...................................... BIC код на банката: ........................ 

Банка: ............................................... град/клон/офис: ..................... 

(2) Плащането на доставяните технически продукти, предмет на настоящия 
ДОГОВОР, ще се извършва в левове, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от 
цялостната доставка на всички технически продукти, предмет на настоящия 
ДОГОВОР, при двустранно подписани приемопредавателени протоколи и след 
представени оригинални фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
(Институт по Океанология — БАН). 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна 
на банковата си сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 5 /пет/ 
календарни дни от промяната. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
изпълнението на поръчката, предмет на настоящия ДОГОВОР, в договорения 
вид и срокове. 

(2) Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия ДОГОВОР следва да 
бъде доставена на адрес: 

гр. Варна, ул. Първи май № 40, Институт по океанология — БАН. 

Чл.8. (1) Доставката по този ДОГОВОР се счита за приета с утвърден от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия протокол с изразено 
положително становище за приемане на доставените Технически продукти. 

(2) В деня на доставката, Комисията преглежда количеството и качеството 
на доставката, съответствието ѝ с техническата спецификация и представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол със становище относно приемането ѝ или връщането ѝ 
за отстраняване на несъответствия и недостатъци. 

(3) В срок не по-дълъг от 2 (два) работни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 
да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището на комисията, да го покани да 
представи фактура за съответното плащане или да му върне доставените 
продукти за отстраняване на констатирани несъответствия и недостатъци, за 
което определя срок не по-кратък от 5 (пет) работни дни. 

(4) В случай, че комисията констатира такива съществени пропуски и 
недостатъци, които не могат да бъдат отстранени или отстраняването им е 
възможно само в срок, след изтичането на който изпълнението ще бъде 
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безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не 
приеме изпълнението и да начисли съответна неустойка. 

VI. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

Чл.9. Техническите продукти, посочени в Чл.1 на ДОГОВОРА, ще се 
доставят в срок до 26.01.2015 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави 
техническите продукти — предмет на ДОГОВОРА, в рамките на установеното 
работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ — в интервала от 08:30 часа до 17:00 часа в 
работен ден в Институт по океанология — БАН, с адрес: гр. Варна, ул. “Първи 
май” № 40. За доставката се съставя двустранен протокол за наличността и 
комплектността на техническите продукти. 

Чл.10. При доставянето на продуктите в срока и при условията на чл.9 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме задължение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 
осигури в рамките до един час от повикването свой специалист за отваряне на 
продукта. В случай че специалистът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви при повикване 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право сам да отвори запечатаните 
компоненти и да извърши необходимите му действия по проверка им, без това да 
нарушава условията на гаранцията за изпълнение и гаранционния срок по този 
ДОГОВОР. 

Чл.11. Всички разходи по доставката на оборудването и апаратурата са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ 

Чл.12. Техническите продукти, които ще се доставят по настоящия 
ДОГОВОР, трябва да отговарят на изискванията за безопасност. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение задълженията си по 
този ДОГОВОР да спазва изискванията на действащите в страната нормативни 
актове за техническа безопасност, за безопасност и хигиена на труда, за пожарна 
безопасност, както и съответните нормативни актове. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
(1) Да изпълни доставката качествено, в съответствие с договорените 

изисквания, посочени в Техническата спецификация и да я предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания срок; 

(2) Да отстранява за своя сметка недостатъци и пропуски, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от получаване на протокола по чл.8 от този 
ДОГОВОР; 

(3) Да осигури изпълнението на договореното в чл.1 с добро качество, 
точност и в указаната форма, обем и количество. Точното изпълнение на 
поръчката се установява с подписването на приемо-предавателен протокол 
между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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(4) Да осигури изпълнението на ДОГОВОРА с квалифициран 
персонал/специалисти и подходящо техническо обезпечаване за доставката и 
гаранционното обслужване; 

(7) Да представи валидна гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три 
процента) от общата стойност на ДОГОВОРА без ДДС, посочена в чл.16 на този 
ДОГОВОР; 

(8) Да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 5 от 
настоящия ДОГОВОР. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

(1) Да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на изпълнение на 
поръчката, както и да осъществява контрол относно своевременното и 
качественото изпълнение на доставката — предмет на настоящия ДОГОВОР, без с 
това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
необходимите уточнения във връзка с възложената му за изпълнение работа; 

(3) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ завършената доставка, изпълнена 
качествено и в срок; 

(4) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на констатирани недостатъци по 
доставката и замяна в случай, че не отговаря на изискванията на Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 (пет) работни дни след 
доставянето ѝ; 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация относно поръчката 
във всеки момент от нейното изпълнение; 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
договореното възнаграждение по реда и условията на чл.5 и чл.8 от настоящия 
ДОГОВОР, след като приеме и одобри с двустранно подписан 
приемопредавателен протокол, и получи съответния документ за плащане 
(фактура-оригинал)от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

ІX. ГАРАНЦИИ 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че доставените 
съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически продукти 
посочени в Чл.1 на настоящия ДОГОВОР, съответстват точно по вид, стандарт, 
количество и качество на Техническата спецификация, посочени в 
документацията за участие в процедурата и неразделна част от този договор. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените по този ДОГОВОР 
технически продукти са нови, неупотребявани, изработени и комплектовани 
качествено и от качествени и безопасни материали. 

Чл.19. Гаранционните срокове на техническите продукти, предмет на 
ДОГОВОРА, са описани в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и важат от датата на 
подписване на протокола по Чл.8. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител има право 
при приемането на техническите продукти да извърши оглед на доставените 
продукти и да уведоми за всички открити (явни) недостатъци, които намаляват 
цената или годността на посочените в Чл.1 на ДОГОВОРА технически продукти. 
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Уведомлението се извършва в писмена форма в срок до 5 (пет) календарни дни 
след установяването на недостатъците. 

Чл.21. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него 
представител открие недостатъци, които не са могли да бъдат открити при 
първоначалния оглед на вещите по реда на Чл.20 (скрити недостатъци), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите 
недостатъци. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: или да върне 
продуктите с недостатъци и да иска обратно цената им, заедно с разноските за 
продажбата, или да задържи продуктите и да иска отстраняване на 
недостатъците им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или да задържи продуктите и да 
иска намаляване на цената им. 

Чл.22. В рамките на договорения гаранционен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава в срок от 24 часа след получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
упълномощен от него представител на уведомление за несъответствие на 
техническите продукти с условията на договора, без допълнително заплащане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани несъответствието. Всички разходи във връзка с 
горното, включително митните сборове и ДДС, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва със свои средства 
(включително транспорт) гаранционен ремонт на доставените продукти в срок от 
24 часа, на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а само когато това е невъзможно — в свой 
специализиран сервиз. В случай, че ремонтът е по-дълъг от 72 часа, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя безплатно за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работещи 
оборотни продукти от същия или по-висок клас като ремонтираните. 

Чл.24. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани 
недостатъците по реда на предходния член в срок от 3 (три) работни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия за отстраняване на 
недостатъците, за сметка и риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да се счита за 
нарушение на условията на гаранцията. 

X. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури такава опаковка на 
техническите продукти, която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване 
по време на транспортирането им до мястото на изпълнението, посочено в 
ДОГОВОРА. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от 
некачествена опаковка или неправилно опаковане на техническите продукти, 
предмет на доставката. 

XI. ВЪЗЛАГАНЕ 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да възлага нито изцяло, нито частично 
задълженията си по този ДОГОВОР на трето лице без предварителното писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подобно съгласие не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
от отговорности, гаранции или други задължения по ДОГОВОРА. 
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XII. ЛИЦЕНЗНИ И ПАТЕНТНИ ПРАВА 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира безвъзмездното и безпроблемно 
ползване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на техническите продукти за целия период 
на експлоатацията им, като се задължава да не предявява претенции към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за лицензионни права върху тях. 

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетява в пълен размер ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
искове на трети страни за нарушаване на патентни или авторски права, права 
върху търговски марки или промишлени образци, произтичащи от използването 
на продуктите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно известява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
това. 

XIІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.30. Техническите продукти — предмет на ДОГОВОРА, стават собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след заплащането им. 

XІV. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл.31. В случай на забава на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки в размер на 0,1% от стойността на 
недоставеното оборудване за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от 
стойността на доставката. Неустойката се заплаща при писмено поискване, 
изпратено от Възложителя до Изпълнителя 

Чл.32. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото 
да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
неустойката. 

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинени 
вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица от свои виновни действия или 
бездействия. 

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.34. (1) Настоящият ДОГОВОР се прекратява: 

a) по взаимно писмено съгласие на страните; 
б) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 
възложената поръчка, дължаща се на непреодолима сила, която трае 
толкова, че заинтересованата страна вече няма интерес от изпълнението; 
в) с изпълнението на предмета и задълженията по ДОГОВОРА. 

(2) Прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. При виновно неизпълнение на задълженията по този договор от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителят може да прекрати договора с отправено до същия 
30 (тридесет) дневно писмено предизвестие. 

2. Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката, предмет на настоящия Договор, в срока 
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по чл.9 и изтекат 30 (тридесет) календарни дни от датата, на която съгласно 
условията на този Договор доставката е следвало да бъде извършена и въведена 
в експлоатация по реда на чл.9 и чл.10 ,както и във всички случаи, когато 
забавата на доставката е след срока на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие 
когато доставените стоки не съответстват на предложените технически 
спецификации описани в Техническото предложение. Прекратяването има 
действие от момента, в който доставчикът е получил известие от възложителя в 
писмена форма. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и в 
случай на некачествено изпълнение на доставката,установено по реда на чл.8 от 
този договор. Прекратяването има действие от момента, в който доставчикът е 
получил известие от възложителя в писмена форма. 

5. В случаите на чл.34 ал.2 т.3 и т.4, Изпълнителят дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на платената по настоящия договор цена със законната 
лихва, считано от датата на плащането, ведно с начислената неустойка по чл.31 
от договора. 

XVI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.35. В случай на настъпване на непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на ДОГОВОРА 
(например война, експлозия, природни бедствия, общи стачки, бунт, обществени 
вълнения), доколкото тяхното настъпване се отразява върху изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по ДОГОВОРА, сроковете автоматично 
се считат за удължени за времето, през което е траело съответното събитие. 

Чл.36. (1) Страната, която се позовава на непреодолима сила се задължава 
в 3 (три) дневен срок да уведоми писмено другата страна в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 
договора, за началото и края на настъпване на събитието. Уведомлението следва 
да бъде придружено с потвърждение от компетентния орган. 

(2) Несъобщаването на събитието в определения срок лишава страната от 
правото да се позовава на непреодолима сила. 

ХVII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 

Чл.37. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети 
или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено 
задължение по този договор. 

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или 
забавени срокове по причини на непреодолима сила. 



Поръчка с предмет: Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS 
-2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на 

Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. 

24 

XVІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.39. Страните по настоящия ДОГОВОР ще решават споровете, възникнали 
при и по повод изпълнението на ДОГОВОРА или свързани с ДОГОВОРА, с 
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по 
взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие 
въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 
Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл.40. (1).Нищожността на някоя клауза от настоящия ДОГОВОР не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

(2). Никакви вътрешни фирмени правила, общи условия или други подобни 
документи, регламентиращи дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови права или 
задължения спрямо трети лица, с които той е в договорни или други вид 
правоотношения не могат да се противопоставят на никоя от клаузите на 
настоящия договор. В случай на противоречие валиден е настоящият договор. 

Чл.41. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен 
в случаите посочени в закона или следващи от него. 

Чл.42. (1) Официалният език на договора е българският език. При 
кореспонденция между страните може да се използва английски език, но 
официални изявления следва да бъдат правени на български език. 

(2) Цялата кореспонденция по настоящия ДОГОВОР следва да се води в 
писмена форма, по факс или по ел.поща на адресите посочени в този договор, 
доколкото изявлението е записано по технически начин, който дава възможност 
да бъде възпроизведено. 

(3) Ако в хода на изпълнение на този договор, някоя от страните промени 
посочения в чл.1 адрес и не уведоми в тридневен срок другата страна като 
посочи нов адрес за кореспонденция, всички изпратени съобщения се считат за 
редовно изпратени и получени от другата страна. 

Чл.43. Този ДОГОВОР влиза в сила от датата на подписването му от 
последната от страните по него. 

Чл.44. За неуредените изрично с този ДОГОВОР въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

XІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.45. Настоящият ДОГОВОР се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра — един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неразделна 
част от този ДОГОВОР са: 

Техническото предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приемопредавателния протокол. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР:   ..............................  
(проф. д-р инж.А. Палазов) 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

УПРАВИТЕЛ:  ............................  
(име, фамилия) 
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Приемо-предавателен Протокол 
 

 Днес .................................. год. в гр.Варна, между страните: 
 

фирма: ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ — БАН, ГР. 
ВАРНА  

адрес: Ул. “Първи май” №40  
ЕИК: ВG000080612  

представляващ
: Проф. д-р Атанас Палазов  

наричан: Приемаща Страна  Предаваща Страна 
 се подписа настоящия Приемо-Предавателен Протокол по Договор за „Доставка на 
изчислителна техника и офисоборудване” по проект HERAS -2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 
578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по ОП 
ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г.”при следните условия: 
 
чл.1. Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва следните технически 
продукти: 
1. 
2. 
3. 
 
 
 

чл.2. Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без/със следните възражения по 
отношение на количество и качество. 
 
Забележка относно възраженията: 
 
 
 
 
 
 
 
чл.3. Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра — по един за всяка от страните. 
  
З 
 
 
 
 
 

За предаващата страна:     За приемащата страна:   
(подпис)      (подпис) 
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ОБРАЗЕЦ 6: Декларация по чл.47, ал.1, ал.2, т.1 5 и ал.5 от ЗОП 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5, ал.5 от ЗОП 

Долуподписаният/-ната/  .........................................    ..................................... , 

ЕГН .........................., лична карта № ...................., изд. на ........................... г. 

от МВР ..............................., в качеството ми на  .........................    ...................  
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП) 

на  .....................................................    ...................................................... , 
(кандидат) 

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

 ........................................................    ...................................................... , 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 

ЕИК ..............................., 

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на гл.8а от ЗОП с 
предмет „Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS — 2 (4i)-
3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на 
Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 
№ 64727/09.08.2013 г.“ по обособени позиции: 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

Д Е К Л А Р И Р А М  

По чл.47 ал.1 т.1. 
Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

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

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

— престъпление против собствеността по чл.194 — 217 от Наказателния кодекс; 
— престъпление против стопанството по чл.219 — 252 от Наказателния кодекс. 
— по чл.108а от Наказателния кодекс — при възлагане на поръчки по чл.3 ал.2 

По чл.47 ал.1 т.2, т.3, т.4 
Представляваният от мен участник: 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 
2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
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3. Няма задължения по смисъла на чл.162 ал.2 т.1 от ДОПК към държавата и към 
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване на задълженията за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата,в която 
кандидатът или участникът е установен (При наличие на допуснато разсрочване 
или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ 
към настоящата декларация). 

По чл.47 ал.2 
Представляваният от мен участник: 

1. Не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил извън съдебно 
споразумение с кредиторите по смисъла на чл.740 от Търговския закон и не се 
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността 
си; 

2. Не е лишен от правото да изпълнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

По чл.47 ал.2 т.2а, 4, 5 и ал.5 т.1 и т.2 
Не съм: 

1. свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

2. сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

3. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,вкл.по 
отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки 
по чл.3 ал.2,доказано с влязла в сила съдебно решение 

4. осъждан с влязла в сила присъда/освен ако е реабилитиран/за престъпление по 
чл.136 от НК или чл.172 от НК 

5. осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с 
провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки 

Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при 
подписване на Договора за обществената поръчка ще представя документи, издадени от 
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 (не 
важи, когато законодателството на държавата, в която е установен Участника, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 
предоставянето им служебно на възложителя.) 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

Дата:  ............    ............  Декларатор,  .......................................  

1. Когато участникът е юридическо лице се представя лично от всички лица, 
посочени в член 47, ал.4, т.1 до т.8 от ЗОП, в зависимост от вида на 
юридическото лице. 

2. Представя се лично от участника — физическо лице по чл.47 ал.1 т.1; чл.47 ал.1 
т.3; чл.47 ал.2 т2, т.4 и т.5 от ЗОП. 

3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или 
юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 
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ОБРАЗЕЦ 7: Декларация за запознаване с условията на поръчката и 
приемане на условията в проекта на договор 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/-ната/  .........................................    ..................................... , 

ЕГН .........................., лична карта № ...................., изд. на ........................... г. 

от МВР ..............................., в качеството ми на  .........................    ...................  
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП) 

на  .....................................................    ...................................................... , 
(кандидат) 

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

 ........................................................    ...................................................... , 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 

ЕИК ..............................., 

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на гл.8а от ЗОП с 
предмет „Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS — 2 (4i)-
3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на 
Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 
№ 64727/09.08.2013 г.“ по обособени позиции: 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ч е  

Съм запознат с всички условия и особености на настоящата поръчка и ги приемам. 
Съм запознат с условията на предложения в документацията проект на договор и ги 

приемам. 

В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител, 
същият ще сключи договор за възлагане на обществената поръчка и ще представи 
всички документи, необходими за подписване на договора. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 

Дата:  ............    ............  Декларатор,  .........................................................  
(име, подпис и печат) 
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ОБРАЗЕЦ 8: Декларация от членове в обединение 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/-ната/  .........................................    ..................................... , 

ЕГН .........................., лична карта № ...................., изд. на ........................... г. 

от МВР ..............................., в качеството ми на  .........................    ...................  
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП) 

на  .....................................................    ...................................................... , 
(кандидат) 

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

 ........................................................    ...................................................... , 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 

ЕИК ..............................., водещ член/член на обединение/консорциум, участник в 
настоящата поръчка: 

Като член на обединението/консорциума участник в настоящата процедура по възлагане 
на обществена поръчка по реда на гл.8а от ЗОП с предмет „Доставка на изчислителна 
техника и офисоборудване по проект HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно 
Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС 
Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г.“ по обособени позиции: 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

Д Е К Л А Р И Р А М  

1. Не участвам като член на друго обединение/ консорциум в настоящата обществена 
поръчка. 

2. Всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по 
закон за изпълнението на договора. 

3. Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. 

4. Всички членове на обединението/консорциума се задължават да останат в него за 
целия период на изпълнение на договора. 

5. Като член на обединението/консорциума в настоящата обществена поръчка няма да 
представям самостоятелна оферта по същата процедура. 
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 
промяна. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата:  ............    ............  Декларатор,  .......................................  
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ОБРАЗЕЦ 9: Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за наличие/отсъствие на подизпълнител 

Долуподписаният/-ната/  .........................................    ......................................  

с лична карта № ......................................, издаден на ....................................., 

от ........................................................, с ЕГН ............................................, 

в качеството ми на представляващ  ............................    ..................................... , 

кандидат в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на гл.8а от ЗОП с 
предмет: „Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS — 2 
(4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на 
Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 
№ 64727/09.08.2013 г.“ по обособени позиции: 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

Д Е К Л А Р И Р А М  

При изпълнение предмета на поръчката, ще използвам/няма да използвам 
(невярното се зачертава) подизпълнители. 

Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са: 

Подизпълнител №1:  .....................................    ...................................... , 
(наименование на подизпълнителя) 

представляван от  .........................................    ..................................... ,  
(трите имена) 

 ........................................................    .......................................................  
(данни по документ за самоличност) 

 .........................................................    .......................................................  
(адрес) 

в качеството си на  .............................................    ...........................................  
(длъжност) 

Подизпълнител №2:  .....................................    ...................................... , 
(наименование на подизпълнителя) 

представляван от  .........................................    ..................................... ,  
(трите имена) 

 ........................................................    .......................................................  
(данни по документ за самоличност) 
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 .........................................................    .......................................................  
(адрес) 

в качеството си на  .............................................    ...........................................  
(длъжност) 

1. Подизпълнител № 1 ще изпълнява ................ % от общата стойност на 
обществената поръчка, и работата му ще обхваща следните дейности от 
обществената поръчка:  

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 
1. Подизпълнител № 2 ще изпълнява ................ % от общата стойност на 

обществената поръчка, и работата му ще обхваща следните дейности от 
обществената поръчка:  

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения 
подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия 
и работа. 

Забележка: В случай, че ще се използват подизпълнители трябва да се представи 
попълнена декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в 
процедурата, като подизпълнител. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

Дата:  ............    ............  Декларатор,  .......................................  
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ОБРАЗЕЦ 10: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният/-ната/  .........................................    ..................................... , 

 ........................................................    .......................................................  
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на  .............................................    ...........................................  
(длъжност) 

в качеството ми на представляващ  ....................................    ............................. , 

Д Е К Л А Р И Р А М  

Ние,  ...............................................    ..................................................... , 
(посочете фирмата, която представлявате) 

сме съгласни да участваме в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на 
гл.8а от ЗОП с предмет: „Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект 
HERAS — 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в 
Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 
№ 64727/09.08.2013 г.“ по обособени позиции: 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

като подизпълнител на 

 ........................................................    ...................................................... , 
(посочете кандидата, на който сте подизпълнител) 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 

 ........................................................    ...................................................... , 
(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител) 

Дял на участие: ...................... % 
(посочва се единствено % от общата стойност на поръчката) 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 
да участваме като кандидат в горепосочената процедура. Запознат съм също така и с 
изискванията на чл.47, ал.8 и чл.56, ал.2 от ЗОП и с документацията за участие. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 

Дата:  ............    ............  Декларатор,  .........................................................  
(име, подпис и печат) 

 


