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РАЗДЕЛ II ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

В рамките на изпълнението на проекта ще бъде извършено обновяване на учебно-техническото 

оборудване на: 

 Кабинет за практическо обучение по мехатроника;  

 Работилница за практическо обучение по автотранспортна техника. 

       Описание на дейностите:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение 

по мехатроника: 
 

- Осцилоскоп  - 3 бр. 

- Генератор  - 3 бр. 

- Генератор  - 1 бр. 

- Честотомер мултифункционален  - 1 бр. 

- Захранващ блок  - 6 бр. 

- Уред мултицет  - 15 бр. 

- Комплект професионални инструменти за LAN 

мрежи или еквивалент, със същите парaметри 
- 2 бр. 

- Уред за измерване на капацитет  - 2 бр. 

- Разклонител със защита  - 5 бр. 

- Router Wireless TP-LINK TL-TL-WR841ND или 

еквивалент 
- 3 бр. 

- Безжичен Wireless приемник TP-Link 300Mbps 

TL-WN821ND или еквивалент 
- 7 бр. 

- Станция за запояване  - 1 бр. 
- Станция за запояване  - 15 бр. 
- Клещи US037 или еквивалент - 15 бр. 

- Клещи US036 или еквивалент - 15 бр. 
- Пинсета  - 15 бр. 
- Отвертка GSD права  - 15 бр. 

- Отвертка GSD кръстата  - 15 бр. 
- Пипала за уред  - 15 бр. 

- Отвертки к-т ФОРС 2142 или еквивалент - 1 комплект 

- Комплект отвертки 1045 или еквивалент - 1 комплект 

- Лампа с лупа  - 1 бр. 

- Менгеме  - 3 бр. 
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II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо 

обучение по автотранспортна техника 
 

- Крик хидравличен тип жираф 1t  - 1 бр. 

- Подемник/крик двуколонен 3,2t - 1 бр. 

- Баланс машина, монтаж- демонтаж машина и компресор  - 1 бр. 

- Количка за инструменти оборудвана  - 1 бр. 

- К-т за раздвижване и освобождаване на спирачни цилиндри 43 

части  
- 1 бр. 

- Система за тестване на Common rail дюзи  - 1 бр. 

- Магнит гъвкав  - 3 бр. 

- Скоба за клапани  - 2 бр. 

- Скоба за клапани 35-200мм  - 2 бр. 

- Скоба за лагери - две рамена  - 2 бр. 

- Скоба за пружини MacPherson или еквивалент - 2 бр. 

- Ключ за маслен филтър к-т  - 1 бр. 

- К-т за измерване налягането на маслото и бензина  - 1 бр. 

- Комплект за проверка налягането на инжекционните помпи  - 1 бр. 

- Комплект за тестване на горивния инжекцион  - 1 бр. 

- Компресомер бензинов  - 2 бр. 

- Компресомер за дизел  - 1 бр. 

- Луфтомер 0,05 — 1.00 mm  - 4 бр. 

- Стенд за дюзи ДВГ400 Bar  - 1 бр. 

- Стробоскоп аналогов  - 2 бр. 

- Стробоскоп дигитален за дизел и бензин  - 1 бр. 

- Уред за проверка на акумулатора/товарна вилка  - 2 бр. 

- Уред за диагностика на автомобили TECNOTEST REFLEX 

PLUS 4130 или еквивалент 
- 1 бр. 

- Гайковерт електрически ударен MAKITA 6905H-570W или 

еквивалент - 1 бр. 

- Зарядно устройство 12V/30A  
- 1 бр. 

- Лампа подвижна диодна със зарядни 

- 4 бр. 
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РАЗДЕЛ III ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ 

Възложителят потвърждава  доставката на необходимото оборудване на кабинета за практическо 

обучение по мехатроника и на необходимо оборудване на работилницата за практическо обучение 

по автотранспортна техника 10 календарни дни преди датата на доставката, като проверява конкретните 

параметри на оборудването. 

Възложителят следва да предостави на изпълнителя окончателен списък на оборудването до пет работни 

дни преди датата на експедицията му. 

Възложителят има право по всяко време да получава информация за хода на подготовката и организацията 

по реализиране на доставката. 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на необходимото оборудване на кабинет за практическо обучение по мехатроника: 
 

Оборудване Количество 

Минимални технически и 

функционални характеристики 

 

Осцилоскоп  3 бр. 
10MHz,ЕДНОКАНАЛЕН,Sensitivity  5mV 

/ DIV~5V / DIV ±3% 

Генератор  3 бр. 

Output frequency  0.2Hz~2MHz,Output 

waveforms  Sine, Square, Triangle, Ramp, 

Pulse and etc 

Генератор  1 бр. 

Output frequency-40μHz~60MHz ,Output 

amplitude 2mVp-p~20Vp-p,Output wave 

sine, square, pulse, DC,Output modulation 

single frequency, sweep frequency, AM, 

FM, FSK, PSK, Brust 

Честотомер мултифункционален  1 бр. 

Измервани величини  -Честота , Период,8 

разряда,Обхват (честота)   -1Hz~100Hz 

(channel A),100MHz~1000MHz (channel 

B),Обхват (период) -10ns~1s (channel A) 

Захранващ блок  6 бр. 

Input Voltagе-220V±10%AC,Output 

voltage-0 ~ 30V DC,Output current-0 ~ 

5ADC,Source Effect-CV≤ 0.01%±1mV; 

CC≤ 0.01%±1mA 

Уред мултицет  15 бр. 

Напрежение DC-

326mV~1000V,Напрежение AC-

3.26V~750V,Ток DC-32.6μA~10A,Ток AC 

-32.6μA~10A 
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Комплект професионални 

инструменти за LAN мрежи или 

еквивалент, със същите парaметри 

2 бр. - 

Уред за измерване на капацитет  2 бр. 
ОБХВАТ : 

200p/2n/20n/200n/2μ/20μF/200μF±0.5% 

2000μF±1.0%,20mF±2.0%      

Разклонител със защита  5 бр. 
Максимална мощност: 

3500W,Интегрирана защита от 

пренапрежение и от претоварване 

Router Wireless TP-LINK TL-TL-

WR841ND или еквивалент 
3 бр. 

Стандарт Wi-Fi:802.11 n,Портове LAN:4 

x RJ-45,Портове WAN:1 x RJ-45,Скорост 

на прехвърляне Ethernet (Mbps):10/100 

Безжичен Wireless приемник TP-

Link 300Mbps TL-WN821ND или 

еквивалент 

7 бр. USB приемник, Скорост:300Mbps 

Станция за запояване  1 бр. 

Станция с горещ въздух:Мощност:45W - 

ПОМПА, 270W - 

НАГРЕВАТЕЛ;Поялник:Мощност: 60W 

Станция за запояване  15 бр. 
Поялник терморегулеруем /ZD-99/, 

48W/220VAC, стойка,Мощност - 48 

W,Температура на върха - 100-450°C 

Клещи US037 или еквивалент 15 бр. 15 мм 

Клещи US036 или еквивалент 15 бр. 40 мм 

Пинсета  15 бр. 145мм 

Отвертка GSD права  15 бр. SL3.0X50 

Отвертка GSD кръстата  15 бр. PH1X150 

Пипала за уред  15 бр. 
дължина на накрайника-100мм, дължина 
кабел- мимимум 1м 

Отвертки к-т ФОРС 2142 или 

еквивалент 
1 комплект 12 части 

Комплект отвертки 1045 или 

еквивалент 
1 комплект 45 части в комплект 

Лампа с лупа  1 бр. 
Лупа с LED осветление,Увеличение - 

3Х/8Х 

Менгеме  3 бр. ширина 60мм 
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2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на необходимо оборудване на работилница за практическо обучение по 

автотранспортна техника: 

 

 

Оборудване 
Количество 

Минимални технически и функционални 

характеристики 

 

Крик хидравличен тип 

жираф 1t 
1 бр. 

четири позиции на стрелата: Іпоз-1.0t; IIпоз-0.75t; 

IIIпоз-0.5t; IVпоз-0.25t 

височина на повдигане от 25-2000 mm 

сгъваем дизайн за лесно съхранение. 

Размери: 1520×1100×1500 mm 

Тегло нето/бруто: 70 / 72 kg/ 

Подемник/крик 

двуколонен 3,2t 
1 бр. 

Подемник за автосмобили двуколонен 3,2t долна 

синхронизация с автоматично отключване на 

спирачката товароподемност: 3,2 t 

мощност: 2,2 kW 

захранване: 220/380 V 

вътрешно разстояние между колоните 2855 mm 

височина на повдигане от 96 mm до 1900 mm 

габаритна височина: 2826 mm 

габаритна широчина: 3412 mm 

време на повдигане / сваляне:  45 / 30 сек. 

телескопични рамена с регулируема дължина: 

– къси от 740 mm до 1150mm 

– дълги от 890 mm до 1390mm 

тегло на подемника 650kg/ 

Баланс машина, монтаж- 

демонтаж машина и 

компресор 

1 бр. 

/МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ TW X-11, БАЛАНС 

МАШИНА TW F-00, КОМПРЕСОР 100L 

Електронна машина за баланс на гуми на 

автомобили, микробуси и мотоциклети. 

максимален диаметър на джантата: 10" - 24" 

широчина на джантата: 1,5" - 20" 

точност: ± 1 gr 

време за един цикъл: <10 sec 

максимално тегло на колелото: 65 kg 

диаметър на вала: 40 mm 

монофазен мотор: 220 V 

тегло на машината /нето/ : 70 kg 

шум: <70 dB 

 

Машина за монтаж и демонтаж на автомобилни 

гуми полуавтоматична. 

външен захват: 10''-21" 

вътрешен захват 12”-24” 
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максимален диаметър на гумата: 41" - 1040 mm 

максимална широчина на гумата: 14" - 355 mm 

работно налягане: 8 - 10 bar 

мощност на електромотора: 1,1 kW 

трифазен електромотор: 380 V 

                или монофазен: 220 V 

сила на лапата за отлепване: 2500 Kg 

тегло на машината: 211 kg 

шум: <70 dB 

Количка за инструменти 

оборудвана 
1 бр. 

/ Инструментална количка оборудвана. 

Седем отделения - 286 части 

  

Отделение 1 : 

кутия 1 : К-т отвертки прави 

кутия 2 : К-т отвертки кръстати 

кутия 3 : К-т отвертки Torx 

кутия 4 : К-т Torx и E-Torx 

2. Отделение 2 : 

кутия 1 : К-т гедоре ¼ 

кутия 2 : К-т гедоре 3/8 

кутия 3 : К-т гедоре ½ 

кутия 4 : К-т вложки ½ 

3. Отделение 3 : 

кутия 1 : К-т звездогаечни ключове 6-24мм 

кутия 2 : К-т звездогаечни ключове 26-32мм 

кутия 3 : К-т гаечни ключове 6-32мм 

кутия 4 : К-т рязани ключове 8-32мм 

4. Отделение 4 : 

кутия 1 : К-т глухи ключове 6-19мм 

кутия 2 : К-т глухи ключове 20-27мм 

кутия 3 : К-т лули 6-22мм 

кутия 4 : К-т лули 24-32мм 

5. Отделение 5 : 

кутия 1 : К-т чукове и к-т секачи 

кутия 2 : К-т раздвижени ключове 

кутия 3 : К-т клещи 

кутия 4 : К-т секачи и избивки 

6. Отделение 6 : 

кутия 1 : К-т Т-образни ключове 

кутия 2 : К-т Г-образни имбуси 

7. Отделение 7 : необорудвано/ 

К-т за раздвижване и 

освобождаване на 

спирачни цилиндри 43 

части 

1 бр. 

К-т за раздвижване и освобождаване на спирачни 

цилиндри 43 части 

тегло : 5.300 кг 
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Система за тестване на 

Common rail дюзи 
1 бр. 

Система за тестване на Common rail дюзи, 

едновременно измерване на 6 бр. дюзи 

Виж и к-т адаптери за системата за тестване на 

Common rail дюзи арт.14348103 

Магнит гъвкав 3 бр. 
Магнит гъвкав с пластмасово покритие Ø 17 

дължина: 560 mm 

капацитет: 1500 g 

Скоба за клапани 2 бр. Скоба за клапани 

Скоба за клапани 35-

200мм 
2 бр. 

Скоба за клапани 35 - 200 mm 

с адаптери - 25 и  30mm 

Скоба за лагери - две 

рамена 
2 бр. Скоба за лагери 100 / 130 mm 

Скоба за пружини 

MacPherson  
2 бр. 

скоба за пружини MacPherson обща дължина 370 

мм 

Ключ за маслен филтър 

к-т 
1 бр. 

Комплектът включва следните ключове : 

74/76 mm -15стен -Ford, Opel, VW, Audi, 

Mitsubishi, Fram, AC, Saturn 

76mm -14стен - Mercedes, BMW, Porsche, Opel 

93mm -15стен - Nissan, Honda, Volvo, Mazda, 

Renault, VW, GM 

65/67mm -14стен - Toyota, Daihatsu 

73mm -14стен - Toyota, Lexus 

80mm -15стен - Subaru, Isuzu, Honda, Mazda, Nissan 

75/77mm -15стен - Audi, VW, Ford, Isuzu,  GM, 

Mercedes,Opel 

80/82mm -15стен - Acura, Nissan, Subaru, Toyota, 

Honda, Mazda 

65mm -14стен - Fiat, Nissan, Daihatsu, Toyota 

76mm -30стен - Motorcraft FL400A 

100mm -15стен-Mitsubishi, Isuzu 

68mm - 14стен 

90mm - 15стен 

93mm - 36стен 

Преход 1/2-3/8(мъжко) 

К-т за измерване 

налягането на маслото и 

бензина 

1 бр. 

Тестерът измерва налягането на маслото в 

двигателя,автоматичната трансмисия при леки и 

товарни автомобили. Открива проблеми в 

горивната помпа и горивната система.Голям набор 

от накрайници и преходи, които се свързват към 

манометрите чрез бързи връзки.  Отводен маркуч с 

изпускателен клапан за отпускане на налягането и 

горивото както и за проверяване потока на 

горивото. тегло: 2,2 кг 
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Комплект за проверка 

налягането на 

инжекционните помпи 

1 бр.  

Комплект за тестване на 

горивния инжекцион 
1 бр.  

Компресомер бензинов 2 бр. 

Бензинов компресомер. Използва се при всички 

бензинови автомобили за бързо и лесно откриване 

на проблеми с клапаните, буталните сегменти, 

стените на цилиндрите и гарнитурите. 

Компресомер за дизел 1 бр. 
Комплектът за измерване компресията на дизелови 

двигатели е предназначен за работи при двигатели 

с директно и индиректно впръскване на горивото. 

Луфтомер 0,05 — 1.00 

mm 
4 бр. 

Комплектът включва манометър (до 70 bar) с две 

измервателни скàли (psi / bar); гъвкавият гумен 

маркуч, клапан за изпускане на налягането, 

накрайници и бързи връзки за лесна и безопасна 

употреба в удобен куфар от лята пластмаса. 

Стенд за дюзи ДВГ400 

Bar 
1 бр. от 0,05 до 1,00 mm 

Стробоскоп аналогов 2 бр. 

Аналоговият страбоскоп е предназначен за работа 

с всички 12-волтови бензинови двигатели. 

Корпусът му е здрав, изработен от лята стомана с 

хромово покритие и има предпазен гумен конус за 

носа. Здравите индуктивни щипки са разглобяеми, 

а пробките осигуряват лесна работа и смяна. 

Снабден с ярка ксенонова лампа, която позволява 

лесно следене на сигнала. Функции: светва в 

синхрон с искрата, подавана по кабела ВН. 

Стробоскоп дигитален за 

дизел и бензин 
1 бр. 

Стробоскопът е подходящ за автомобили на 12 и 

24 V БЕНЗИН и ДИЗЕЛ. Предназначен за 

измерване и проверка на ъгъл на предварение, ъгъл 

на затворено положение, измерване на обороти. 

Работи с правотоково напрежение 0 до 24V 

Спецификации: 

   Ъгъл на запалване: 0 до 60 ° 

   Скорост: 200-9990 U /min 

    Напрежение: от 0 до 30 V 

Уред за проверка на 

акумулатора/товарна 

вилка 

2 бр. 

Уред за тестване на акумулатора, системата за 

зареждане и стартера. - натоварване - 100 ампера -

 макс. капацитет на батерията, за да бъдат 

тествани 250Ah / 1,000 CCA -  

 бърза индикация (3 LED светлини), за състоянието 

на силата на батерията  - голям 3-

цифров LED дигитален дисплей 



ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА   ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА   ГГИИММННААЗЗИИЯЯ   „„ЦЦААРР   ССИИММЕЕООНН   ВВЕЕЛЛИИККИИ””   

                             Адрес: гр.Търговище,  ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 Тел./факс: 0601/63812 

E-mail: ptg_t6te@mail.bg; http://ptgtg.ucoz.com  

 

10 

 

Уред за диагностика на 

автомобили TECNOTEST 

REFLEX PLUS 4130 или 

еквивалент 

1 бр. 

Автодиагностика на Tecnotest със софтуер 

Ecureader® База данни с широко покритие на 

електронни системи за леки, лекотоварни 

автомобили и мотоциклети произведени през 

последните 10-15 години (Европейски, Корейски, 

Японски, Американски) 

• Функции при диагностика: 

Четене и изтриване на грешки от ECU. 

Четене на текущи параметри Тест с ръчно 

активиране на системи по автомобила 

Настройки/Регулации/Програмиране 

• Цялостна диагностика на електронните системи: 

Управление двигател – бензин,дизел Контрол на 

стабилността - TCS, ESP, ASR… Системи за 

сигурност – Airbag, ABS… Системи за комфорт – 

Климатик, Автом.ск.кутия, Серво, Налягане в 

гумите 

• EOBD/OBD-II диагностика (European directive 

98/69/CE) 

• Интегриран едноканален осцилоскоп и 

мултиметър с възможност за добавяне на 

четириканален осцилоскоп и димомер. 

Комплектът включва 

• Диагностичен уред Reflex Plus 4130 

• Пластмасов куфар с място за аксесоари 

• EOBD и multiswitch кабел за диагностика на леки 

и лекотоварни автомобили 

• Кабел за захранване на уреда от автомобила 

• EOBD кабел за диагностика на леки и 

лекотоварни автомобили 

• Захранване на уреда от електрическата мрежа 

100÷240VAC 50÷60Hz 

• RS232 Кабел за връзка с PC и принтер • Упътване 

за работа 

Опционално оборудване: • Кабели за лекотоварни 

автомобили и мотоциклети 

• Слот за ползване на допълнителни модули – 5-

компонентен газанализатор (OIML class 0) и 4-

канален осцилоскоп 

• ECUdat@car – софтуер с техническа информация 

за автомобилите. 

• Слот за бежична връзка (Bluetooth oр WLAN Wi-

Fi) към компютър, принтер и др. 

• LCD Цветен Дисплей 5.7’’ 

софтуер ECUreader® 
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Гайковерт електрически 

ударен MAKITA 6905H-

570W или еквивалент 

1 бр. 

Електрически ударен гайковерт MAKITA 6905Н 

подходящ за затягане и разхлабване на винтове и 

гайки без повреждане на винтовите глави. 

Центърът на тежестта е изнесен в средата и това 

прави инструмента изключително удобен при 

работа. Външен четиристенен захват 1/2". 

Реверсионният превключвател е вграден в 

ръкохватката. 

мощност: 470 W 

¹ 

¹ 

макс.затегат.въртящ момент: 300 Nm 

захват: n1/2" 

винтове според пазара: М12-М20 

високоякостни болтове: М12-М16 

тегло: 2,3 kg 

Зарядно устройство 

12V/30A 
1 бр. 

Зарядно устройство 12V / 30A 

Захранване : 220V 

Лампа подвижна диодна 

със зарядни 
4 бр. 

Подвижна работна LED лампа с акумулаторна 

батерия LI-Ion, в комплект с 2 зарядни за 100/220 

V и за 12/24 V 

18 диода на челния панел – 3,5 работни часа 

5 диода отгоре - 10 работни часа 

чупеща дръжка, сгъваема закачалка и магнит за 

застопоряване 
 

Допълнителни изисквания:  

1. Изисквания към гаранционната и извънгаранционна поддръжка:  

 Минимален срок за гаранционна поддръжка - 36 месеца;  

 Максимално време за отстраняване на повредата в срока на гаранционното обслужване - 48 

часа; 

 Канал за комуникация – заявка по телефон или електронно писмо. 

2. Резервни части, аксесоари и/или консумативи 

 Изпълнителят трябва да гарантира наличност на резервни части за доставените артикули 

през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата. 

3. Изисквания към документацията, съпровождаща офертата:  

 Да бъде приложен каталог с технически характеристики от производителя -  на български 

език и снимков материал на предложеното оборудване.  

4. Изискване за документация при доставка на оборудването:  

 При доставка на оборудването  Изпълнителят  да предостави техническа документация и 

ръководства за ползване /експлоатация на български език за доставеното оборудване;  
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 При доставка  на оборудването Изпълнителят да предостави гаранционни карти за 

доставеното оборудване;  

 При доставка на оборудването Изпълнителят да предостави технически паспорти на 

български език за доставеното оборудване. 

5. Инсталация/монтаж 

 Изпълнителят е отговорен за инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставеното 

оборудване и за тестването на всички инсталирани продукти . 

6. Пускане в експлоатация 

 Изпълнителят, съвместно с Бенефициента провежда приемателни тестове на доставеното 

техническо оборудване. 

 

 

РАЗДЕЛ IV УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от 

такива лица, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и 

обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за 

участие. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти 

на офертата. 

3. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:  

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;  

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

г) 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 кандидатът или 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
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подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 

кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

д) е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с предоставянето на 

логистични услуги съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

        е) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,  доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

ж) 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 кандидатът 

или участникът е установен. 

з) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 

136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 

172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

и) 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. 

4.Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 3 а, д, з, и от този раздел се 

прилагат, както следва: 

 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;  

 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон,  без ограничено 

отговорните съдружници; 

 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;  

 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; 

 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

 при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 

 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника. 

 В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

5.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или 

участници: 

а) при които лице по т. 4 от този Раздел е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23 а от 

допълнителните разпоредби на Закона обществените поръчки, с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 
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б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

изискванията по т. 3, 4 и 5 от този раздел се прилагат и за подизпълнителите. 

7. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът 

удостоверява липсата на обстоятелствата по т.3 и 4 с една декларация, подписана от лицата, които 

представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно 

публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, 

който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. (Приложение 

№ 4). 

8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 

обстоятелствата по т. 3.  

РАЗДЕЛ V  ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

1.Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура са в писмен вид. 

2.  Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един 

от следните начини: 

а) лично – срещу подпис; 

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс; 

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  

е) чрез комбинация от тези средства. 

3. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за 

контакти в т.1.1) от обявлението. 

4. 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 информацията. 

5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при 

сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от 

информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да 

разкриват тази информация. 

6. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват 

лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по 

електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

7. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до 

адресата, на посочения от него адрес.  
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8. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция участниците са длъжни в срок 

до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя. 

9. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок 

от настъпването им, освен ако в настоящата документация или в ЗОП изрично не е предвиден по-

кратък срок за уведомяване. 

 

РАЗДЕЛ VI  УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ИСКАНЕ 

НА РАЗЯСНЕНИЯ 

 

1. Участникът подава оферта с всички необходими документи. Офертата на участника 

следва да включва пълен пакет документи и да съответства на всички изисквания, заложени в 

настоящата документация и в частност в този раздел. 

 

2. Ценовото предложение задължително трябва да бъде по приложения образец и да 

включва пълния обем. 

 

3. Подаването на офертата за участие означава, че участникът: 

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията; 

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

4. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

 

5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. 

Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, независимо от изхода на 

процедурата.  

 

6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 

обявлението - не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни от датата, посочена в обявлението 

като краен срок за получаването им и представлява времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти.  

 

7. Офертата се представя в стая №23 на г-жа Анка Димитрова- ЗАС в Професионална техническа 

гимназия „Цар Симеон Велики” , град Търговище преди датата и часа, определени в обявлението като 

крайни за подаване на оферти. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично от 

участника или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка, или чрез куриерска служба. Офертата се подава до датата и часа, посочени в 

Обявлението. Върху плика участникът записва следното: 
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О Ф Е Р Т А 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

ДЕЙНОСТ 1. Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинет за практическо 

обучение по мехатроника и работилница за практическо обучение по автотранспортна техника, по 

проект по  национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул 

„подобряване на училищната среда” в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики” 

, град Търговище 

1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

 Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника. 

II.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

 Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо 

обучение по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

 

________________________________________________ 

име на участника 

 

 

_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 

 

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със 

съдържание, подробно описано в раздел VII „Съдържание на офертата“, както следва: 

 Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“; 

 Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция……………………..“; /броят на пликовете трябва да съответства 

на броя на обособените позиции, за които се кандидатства/ 

 Плик № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция…………………“. 

/броят на пликовете трябва да съответства на броя на обособените позиции, за които се 

кандидатства/ 
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8. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за 

негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 

поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, 

посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. 

9. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа 

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

издава документ.  

10. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на 

крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива 

оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

11. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 

представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е 

подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, 

следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника 

в процедурата. 

11.1. 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. 

11.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, лицето 

представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 

обединението. 

11.3. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в 

процедурата - обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение 

участниците са го определили за лице, което представлява обединението. 

12. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение 

на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в раздел VII „Съдържание на 

офертата“, „Документи за подбор“, т. 3.1 и 3.2. документи се представят в официален превод на 
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български език, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод на 

български език. 

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице включено в обединението. 

13. Всички документи се представят в оригинал или заверено от участника копие „Вярно 

с оригинала“. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят 

чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на 

документа се съдържа текста „Вярно с оригинала“ и има собственоръчен подпис на 

представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 

14. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако са заверени с подпис на лицата по т. 13 от този раздел. 

15. Документите в офертата трябва да бъдат подредени съгласно раздел VII от 

документацията – „Съдържание на офертата“. 

16. Представените образци в документацията за участие са задължителни за 

участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да 

отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на 

документацията за участие. 

РАЗДЕЛ VII СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. 

Офертата задължително съдържа следните документи, разпределени по пликове, както следва:  

Плик № 1 – „Документи за подбор“ 

1. Оферта - попълва се по образец (Приложение № 1) към документацията; 

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или 

упълномощеното от него лице - (Приложение № 17); 

3. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 
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3.1. За юридически лица или еднолични търговци – копие (заверено от участника) от 

документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър; За физически лица – копие от документа за самоличност; За 

юридически лица с нестопанска цел – удостоверение за актуално състояние 

(удостоверението за актуално състояние следва да бъде издадено не по-рано от 3 месеца 

преди датата на представянето му с офертата);  

3.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, документът по т. 3.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен 

или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в 

официален превод.   

3.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се 

представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в 

случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на 

български език). В този случай, участниците в обединението/консорциума сключват 

споразумение, което трябва да съдържа най-малко клаузи, които да гарантират, че всички 

членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно по закон, за 

участието в обществената поръчка и изпълнението на договора; че водещия член на 

обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от 

името на всеки член на обединението/консорциума (включително да подпечатва) общите 

за обединението/консорциума документи; че изпълнението на договора, включително 

плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума; че всички 

членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. В акта за създаване на обединението задължително се посочва 

представляващият. 

3.4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). 

Пълномощно се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 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.  

4. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) - попълват се, подписват се и се 

подпечатват по приложения образец към настоящата документация (Приложения № 4). 

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на 

обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен 

гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. 

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 за спазване на изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение № 6). 

6. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно поставените 

минимални изисквания към участниците: 
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Технически възможности: 

Участникът следва да има изпълнен минимум три договора, сходни с предмета на 

поръчката, през последните 3 /три/ години, считано до датата на подаване на офертата. 

 Когато участникът предвижда участие и на подизпълнители – изискването се прилага съобразно 

вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице – изискването се отнася 

за обединението като цяло. 

За доказване на посочените изисквания участниците следва да представят: 

1.Списък на изпълнените договори за доставка, сходни с предмета на обществената поръчка 

изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочени: 

обект (предмет; получател на услугата; стойност; начална и крайна дата на всеки договор; 

Списъкът се попълва съгласно приложения образец от документацията за участие (Приложение № 

10).  

2. Препоръки/референции за добро изпълнение за включените в списъка по т. 1. договори, копия 

заверени с печат, подпис и „Вярно с оригинала”. Препоръките/референциите трябва да съдържат 

периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители – посочените документи се 

представят и от тях. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице – посочените 

документи се представят само от тези членове на обединението, чрез които то доказва 

съответствието с изискванията на Възложителя. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно лице – посочените документи се 

представят в превод на български език. 

         7.         Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, 

ако се предвиждат такива. 

Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, списъкът се попълва в образеца на оферта (Приложение 

№ 1) и съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и 

дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката); 
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8. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката, когато е приложимо - съгласно приложения образец - Приложение 

№ 7. 

9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - съгласно 

приложения образец Приложение № 8. 

10. Сведения за участника – Приложение № 12. 

Плик № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция…………………….." 

Техническо предложение с приложена Методология и организация към него - следва да 

бъде изготвено съгласно приложения към документацията образец - Приложение № 3. 

Плик № 3 - "Предлагана цена по обособена позиция…………………….." 

Ценово предложение - следва да бъде изготвено съгласно приложения към документацията 

образец - Приложение № 2.
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РАЗДЕЛ VIII  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

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

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи 

изпълнителят на обществената поръчка. Класирането на офертите ще се извършва по 

комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на 

първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 

Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в 

чл. 46-48 ЗОП, и които отговарят на обявените от възложителя изисквания. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по мехатроника; 

 

и по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение по 

автотранспортна техника; 

 

разглеждането, оценката и класирането на офертите от страна на Комисията се извършва в 

следната последователност:  

 

В “Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие, са конкретизирани и 

точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната 

оценка, както следва: 

Показател - П 

(наименование) 
Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 50 % (0,50) 10 Т ц 

2.Степен на съответствие – П 2 40 % (0,40) 10 Т с 

3.Условия на гаранционен сервиз – П 3 10 % (0,10) 10 Т г.с. 
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В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 

посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка 

(до 100%); в колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички 

показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи 

дадена оферта в конкретен показател.  

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

Показател 1 -  “Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,50.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------,  където : 

                                             C n  

 “10” е максималните точки по показателя ; 

 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 

 “Cn” е цената на n- я участник. 
 

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,50, където: 

 

 “0,50” е относителното тегло на показателя. 
 

 

Показател 2 - “Степен на съответствие” на техническото задание на възложителя и 

предложените технически характеристики от участника, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,40.   

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които са с технически 

характеристики еднакви или по-добри от зададените в техническото задание на Възложителя.  
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Таблица № 1 за показател П 2 - “Степен на съответствие” 

Параметри  на оборудването Точки 

1  2 

1.Участникът е разписал подробно и детайлно цялостната 

доставка на учебно-техническото оборудване с технически 

параметри  съгласно обхвата на спецификацията и с по-добри. 

 До 10 точки           

(цифров 

израз) 

2.Участникът е разписал подробно и детайлно цялостната 

доставка на учебно-техническото оборудване с параметри, 

съгласно обхвата на спецификацията.  

 До 9  точки           

(цифров 

израз) 

3.Участникът не е разписал подробно и детайлно цялостната 

доставка на учебно-техническото оборудване ( липсват  

параметрите на до 20% от заявените видове оборудване, съгласно 

обхвата на спецификацията). 

До  5точки           

(цифров 

израз) 

Максимално възможни точки по показател  “Степен на 

съответствие” – Т с 
10 точки 

 

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

П 2 =  Т с   х   0,40, където: 

 “0,40” е относителното тегло на показателя. 
 

 

Показател 3 – “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,10. 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри 

условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2. 
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Таблица № 2 за показател П 3 

Условия на гаранционен сервиз Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Време за реакция 

 

От 1 до 2 календарни дни 5 точки           

(цифров 

израз) 

От 2 до 5 календарни дни 2 точки           

(цифров 

израз) 

 

2. Време за отстраняване на 

повредата  

 

От 1 до 24 часа  2 точки           

(цифров 

израз) 

Над 24 часа  0 точки           

(цифров 

израз) 

3.Гаранционни срокове 

 

Над 48 месеца 3 

До 48 месеца 2 

До 36 месеца 1 

Максимално възможни точки по показател   

“Условия на гаранционен сервиз” – Т г.с.  
10 точки 

 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П 3 =  Т г.с.   х   0,10 , където : 

 “0,10” е относителното тегло на показателя. 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2+ П 3 
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Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 Комисията попълва и подписва таблица за комплексна оценка. 

На първо място се класира офертата, която получи най-висока комплексна оценка. Останалите 

оферти се класират по низходящ ред. 

  

При оценка на всеки един от показателите комисията изчислява точките с точност до 

втория знак след десетичната запетая.  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. Ако в този случай най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, 

комисията прилага чл. 71, ал.5, т.2 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ IX ДРУГИ УКАЗАНИЯ  

1. Във връзка с провеждането на процедурата 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.  

2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

I. Решението за откриване на процедурата; 

II. Обявлението за обществена поръчка; 

III. Пълното описание на обекта на поръчката; 

IV. Техническата спецификация; 

V. Указанията за подготовката на оферта; 

VI. Проекта на договор за изпълнение на поръчката; 

VII. Образците за участие в процедурата. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
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РАЗДЕЛ X ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Приложение № 1 – Оферта; 

2. Приложение № 2- Ценово предложение 

3. Приложение № 3– Техническо предложение  

4. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;  

5. Приложение № 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 

6. Приложение № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

7. Приложение № 8 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

8. Приложение № 9 – Информация за общия оборот;  

9. Приложение № 10 – Списък на изпълнените договори за доставки, сходни с 

предмета на обществената поръчка;  

10. Приложение № 11– Проект на договор  

11. Приложение № 12 – Сведения за участника. 

12. Приложение № 17 - Списък на документите съдържащи се в офертата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 

Седалище и адрес на управление:………………………………………………  

тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 

ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 

Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 

О Ф Е Р Т А 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение 

по мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо 

обучение по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

       С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение 

по мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо 

обучение по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 
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 Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 

възражения. 

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, 

ще сключим договор в законоустановения срок. 

Настоящото предложение (съдържащо Техническа и Ценова оферта, както и съответните 

приложения към тях) е със срок на валидност от 60 календарни дни, считано от датата, следваща 

крайния срок за получаване на оферти от страна на Възложителя. 

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните 

подизпълнители: 

Наименование на 

подизпълнителя 

Обхват/вид на дейностите, които 

ще извършва 

Размер/Дял на участието 

на подизпълнителя в % 

   

   

 Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2.   Ценово предложение, съгласно изискванията на документацията; 

3.  Техническо предложение и срок за изпълнение; 

4.  Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;  

 5.   Други по преценка на участника. 

Лице за контакти………………………………………..………………………………… 

Длъжност:…………………………………………….......………………………………….. 

Адрес………………………………………………………………………………………. 

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.) 

телефон №: ………………………………… факс № ……………………………………... 

e-mail :………………………………………………, Интернет адрес ................................. 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: ……........... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОТ: .............................................................................................................................................. 

/наименование на участника/ 

с адрес: ....................................................................................................................................... 

тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: ..................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ: .................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

          С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

 

1. ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA 

 

 За изпълнение предмета на поръчката цената на нашата оферта в лева възлиза 

на: 

........................................./словом.................................../ български лева без ДДС 

........................................../словом.................................../ български лева с ДДС 

 

 2. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА 
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 2.1. Във връзка с обявената обществена поръчка Ви предлагаме да изпълним 

поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия: 

/Според обособената позиция, за която се кандидатства/ 

Цени за доставка на учебно-техническо оборудване: 

№
 п

о
 р

ед
 

Наименование  Брой  

 

 

  Ед. цена  

  c ДДС 

 

 

Обща цена  

 c ДДС, лв. 

1. Доставка на оборудване на кабинета за практическо обучение по мехатроника: 

1 Осцилоскоп  3 бр.   

2 Генератор  3 бр.   

3 Генератор  1 бр.   

4 Честотомер мултифункционален  1 бр.   

5 Захранващ блок  6 бр.   

6 Уред мултицет  15 бр.   

7 Комплект професионални инструменти за LAN 

мрежи или еквивалент, със същите парaметри 
2 бр. 

  

8 Уред за измерване на капацитет  2 бр.   

9 Разклонител със защита  5 бр.   

10 Router Wireless TP-LINK TL-TL-WR841ND или 

еквивалент 
3 бр. 

  

11 Безжичен Wireless приемник TP-Link 300Mbps 

TL-WN821ND или еквивалент 
7 бр. 

  

12 Станция за запояване  1 бр.   

13 Станция за запояване  15 бр.   

14 Клещи US037 или еквивалент 15 бр.   

15 Клещи US036 или еквивалент 15 бр.   

16 Пинсета  15 бр.   

17 Отвертка GSD права  15 бр.   
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18 Отвертка GSD кръстата  15 бр.   

19 Пипала за уред  15 бр.   

20 Отвертки к-т ФОРС 2142 или еквивалент 1 комплект   

21 Комплект отвертки 1045 или еквивалент 1 комплект   

22 Лампа с лупа  1 бр.   

23 Менгеме  3 бр.   

 

 

 

№
 п

о
 р

ед
 

Наименование  Брой  

 

 

  Ед. цена  

  с  ДДС 

 

 

Обща цена  

 с ДДС, лв. 

2. Доставка на оборудване на работилница за практическо обучение по 

автотранспортна техника: 

 

1 
Крик хидравличен тип жираф 1t  

1 бр. 
  

2 Подемник/крик двуколонен 3,2t 1 бр.   

3 Баланс машина, монтаж- демонтаж машина и 

компресор  
1 бр. 

  

4 Количка за инструменти оборудвана  1 бр.   

5 К-т за раздвижване и освобождаване на 

спирачни цилиндри 43 части  
1 бр. 

  

6 Система за тестване на Common rail дюзи  1 бр.   

7 Магнит гъвкав  3 бр.   

8 Скоба за клапани  2 бр.   

9 Скоба за клапани 35-200мм  2 бр.   

10 Скоба за лагери - две рамена  2 бр.   

11 Скоба за пружини MacPherson или еквивалент 2 бр.   

12 Ключ за маслен филтър к-т  1 бр.   

13 К-т за измерване налягането на маслото и 

бензина  
1 бр. 
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14 Комплект за проверка налягането на 

инжекционните помпи  
1 бр. 

  

15 Комплект за тестване на горивния инжекцион  1 бр.   

16 Компресомер бензинов  2 бр.   

17 Компресомер за дизел  1 бр.   

18 Луфтомер 0,05 — 1.00 mm  4 бр.   

19 Стенд за дюзи ДВГ400 Bar 1 бр.   

20 Стробоскоп аналогов  2 бр.   

21 Стробоскоп дигитален за дизел и бензин  1 бр.   

22 Уред за проверка на акумулатора/товарна вилка  2 бр.   

23 Уред за диагностика на автомобили 

TECNOTEST REFLEX PLUS 4130 или 

еквивалент 

1 бр. 

  

24 Гайковерт електрически ударен MAKITA 

6905H-570W или еквивалент 
1 бр. 

  

25 Зарядно устройство 12V/30A  1 бр.   

26 Лампа подвижна диодна със зарядни 4 бр.   

 
 
   

ПОДПИС и ПЕЧАТ (когато участникът разполага с печат): 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА   ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА   ГГИИММННААЗЗИИЯЯ   „„ЦЦААРР   ССИИММЕЕООНН   ВВЕЕЛЛИИККИИ””   

                             Адрес: гр.Търговище,  ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 Тел./факс: 0601/63812 

E-mail: ptg_t6te@mail.bg; http://ptgtg.ucoz.com  

 

34 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ОТ: .............................................................................................................................................. 

/наименование на участника/ 

с адрес: ....................................................................................................................................... 

тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: ..................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ: .................................... 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за участие обществена поръчка с предмет:  

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Ние, долуподписаните, с настоящето декларираме: 

           Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в обществена 

поръчка с предмет: 

I.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника; 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника; 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

С настоящето приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост 

условията на настоящата обществена поръчка. 

1.Предлагаме изпълнението на настоящата обществена поръчка да бъде осъществено 

при следното техническо предложение: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………. 

(Участникът подробно описва своето техническо предложение в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация и документацията за участие в 

процедурата. Техническото предложение следва да съдържа описание и обосновка на начина 

на изпълнение на всички дейности и да бъде съобразено с методиката за определяне на 

комплексна оценка на офертите в частта „Показатели за техническа оценка”. В 
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съответствие с методиката за оценка на офертите участникът следва детайлно да 

разпише предложението си) 

2. Гаранционни срокове…………………………………. 

3. Време за отстраняване на повредата………………………………….  

4. Време за реакция………………………………………………. 

 

 

5. Предлаганият от нас срок, който считаме за оптимално необходим за 

организиране на доставките е ............... (..........................................) работни дни. 

 

6. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договор до 

30.12.2014г. 

 

Настоящето предложение е валидно за срок от 60 (шестдесет) дни, считано от крайната 

дата за представяне на предложенията. 

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в 

обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също 

така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, 

умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в 

настоящата обществена поръчка. 

            

ПОДПИС и ПЕЧАТ (когато участникът разполага с печат): 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

 

Дата: …..
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

                       

Подписаният ………………...................................... ЕГН ................................................ 

в качеството си на..............................................................................................................на  

“........................................................................……............................................……………….”,  

 

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, закоято се кандидатства/ 

 

1.във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1.1 Не съм осъждан с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс  
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1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 

престъпление:................................................................................................................................... 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

2. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност; 

3. Представляваното от мен дружество не е в производство по ликвидация и не се 

намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваното от мен дружество няма: 

 задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган  

 задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

 

ІІ. във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваното от мен дружество: 

1.1 не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда. Дружеството не е е преустановило дейността си; 

2. не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

2а.не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки 

по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

3. отменена (в сила от 01.07.2014 г.) 

4. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 
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5. за същото не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително 

разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за 

националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 

 

2. В лично качество: 

1. не съм осъждан с влязла в сила присъда за: престъпление по чл. 136 от Наказателния 

кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, както и за престъпление по чл. 

172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

2. не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

3. не съм лишен от правото да упражнявам определена професия 

 

ІІІ. във връзка с липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм свързано лице* с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация, съгласно чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП. 

2. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, 

изискуеми по силата на закон. 

      

ДЕКЛАРАТОР:…………………………….. 

         /трите имена, подпис/ 

 

Забележка:  

 Попълва се от участника* в процедурата или представляващия/те го по 

актуална/търговска регистрация, когато е ЮЛ. Когато кандидатът или 

участникът е ЮЛ, се подава една декларация, подписана от лицата, които 
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представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и 

информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

 Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП задължени да представят настоящата декларация са 

следните лица: 

1. При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и 

представляват дружеството съгласно дружествения договор. 

2. При командитно дружество –  неограничено отговорните съдружници, които 

управляват и представляват дружеството;  

3. При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност – едноличният собственик на капитала и/или 

управителя, а ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител или 

управител.  

4. При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет, овластени съгласно устава да представляват дружеството. 

 

5. При командитно дружество с акции – изпълнителният/ните член/ове на съвета на 

директорите, на които е възложено управлението на дружеството.  

6. При едноличен търговец – за физическото лице търговец; 

7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, 

които представляват кандидата или участника 

8. Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е 

назначен и прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни 

лица с повече от един прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България.  

 

** Забележка: Съгласно § 1, т. 23а  от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки: "Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини 

по съребрена линия  до четвърта степен включително, роднини по сватовство - до втора 

степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, 

съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто 

държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, 

съответно общината в това дружество, 24. "Свързано предприятие" е предприятие: което 

съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или върху което възложителят може 

да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или което може да упражнява 

доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или което заедно с възложител по 

чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/            в 

качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на кандидата) - кандидат в процедура за възлагане на  

обществена поръчка с предмет: 

I.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, закоято се кандидатства/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

 

При подготовка на заявлението са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната 

разпоредба на Закона за обществените поръчки, както и условията на труд.  

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

……………..2014 г.         ДЕКЛАРАТОР: /…………………………/ 

гр.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка  

 Долуподписаният /-ната/ ..........................................,  в качеството ми на 

................................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право 

да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на 

...................................................................... – в рамките на обществена поръчка с предмет:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение по 

автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваният (ото) от мен       (посочете фирмата, която 

представлявате) е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника   

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка  

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % 

са, както следва:          (Избройте 

конкретните дейности  и техния дял от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител. Посочва се вида на дейността и делът от общите 

дейности без да се посочват конкретни парични стойности).  

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

   г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                    (подпис)                                                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

за приемане на условията в проекта на договор 

 

Подписаният (-ната)............................................................................, с лична карта №...................., 

издадена на ................................ от ................................, с ЕГН......................, в качеството ми 

на ...................................................................................................................................... 

(длъжност в съответния управителен или контролен орган на участника и точното 

наименование на този орган) 

на .............................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 

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

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

– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Запознат съм с проекта на договор и съм съгласен с условията му. 

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

данни. 

Дата: ....................2014 г.     Декларатор: ........................   (подпис) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Справка съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

СПИСЪК  

на основните договори/дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от 

участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочени 

предмет на договора, кратко описание, възложител, стойност, начална и крайна дата на всеки 

договор 

№ Предмет Кратко описание Получател Стойност Начална и 

крайна дата 

1      

2      

3      

Приложения: 

1. ............................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................. 

Участникът описва и прилага към настоящия списък препоръки за добро изпълнение на 

посочените договори. 

ДАТА: .......................................                         ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Д О Г О В О Р  

/ п р о е к т /  

№................ от ...............2014 г. 

 

Днес, .........................2014г. в гр................, между 

1. ПТГ „Цар Симеон Велики”, град Търговище, БУЛСТАТ 129004720 седалище и 

адрес на управление: гр. Търговище ул. „Александър Стамболийски” № 29, представлявано от 

Николай Николов – Директор на гимназията и ръководител на проекта, наричан по-долу 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна, 

и  

2. ……………………….., представлявано от ……………………….– ........................, със 

седалище и адрес на управление ……………………………………………………, ЕИК 

……………………………., наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна 

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Заповед № …………… на 

директора на ПТГ- Търговище се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение следното:  

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо 

обучение по автотранспортна техника 

/Изписва се обособената позиция, за която се кандидатства/ 

 

 наричани за краткост „доставките“, във връзка с изпълнение на Национална 

програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на 

училищната среда”  

 (2) Поръчката включва следните дейности, подробно описани в Техническото 

предложение по обществената поръчка, представляващо Приложение № 3, неразделна част от 

настоящия договор, а именно: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за 
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практическо обучение по мехатроника: 

 

№ оборудване количество 

1 Осцилоскоп  3 бр. 

2 Генератор  3 бр. 

3 Генератор  1 бр. 

4 Честотомер мултифункционален  1 бр. 

5 Захранващ блок  6 бр. 

6 Уред мултицет  15 бр. 

7 Комплект професионални инструменти за LAN мрежи или 

еквивалент, със същите парaметри 
2 бр. 

8 Уред за измерване на капацитет  2 бр. 

9 Разклонител със защита  5 бр. 

10 Router Wireless TP-LINK TL-TL-WR841ND или еквивалент 3 бр. 

11 Безжичен Wireless приемник TP-Link 300Mbps TL-WN821ND 

или еквивалент 
7 бр. 

12 Станция за запояване  1 бр. 

13 Станция за запояване  15 бр. 

14 Клещи US037 или еквивалент 15 бр. 

15 Клещи US036 или еквивалент 15 бр. 

16 Пинсета  15 бр. 

17 Отвертка GSD права  15 бр. 

18 Отвертка GSD кръстата  15 бр. 

19 Пипала за уред  15 бр. 

20 Отвертки к-т ФОРС 2142 или еквивалент 1 комплект 

21 Комплект отвертки 1045 или еквивалент 1 комплект 

22 Лампа с лупа  1 бр. 

23 Менгеме  3 бр. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за 

практическо обучение по автотранспортна техника: 

 

№ оборудване количество 

1 Крик хидравличен тип жираф 1t  1 бр. 

2 Подемник/крик двуколонен 3,2t 1 бр. 

3 Баланс машина, монтаж- демонтаж машина и компресор  1 бр. 

4 Количка за инструменти оборудвана  1 бр. 

5 К-т за раздвижване и освобождаване на спирачни цилиндри 43 части  1 бр. 

6 Система за тестване на Common rail дюзи  1 бр. 

7 Магнит гъвкав  3 бр. 

8 Скоба за клапани  2 бр. 

9 Скоба за клапани 35-200мм  2 бр. 

10 Скоба за лагери - две рамена  2 бр. 

11 Скоба за пружини MacPherson или еквивалент 2 бр. 

12 Ключ за маслен филтър к-т  1 бр. 

13 К-т за измерване налягането на маслото и бензина  1 бр. 

14 Комплект за проверка налягането на инжекционните помпи  1 бр. 

15 Комплект за тестване на горивния инжекцион  1 бр. 

16 Компресомер бензинов  2 бр. 

17 Компресомер за дизел  1 бр. 

18 Луфтомер 0,05 — 1.00 mm  4 бр. 

19 Стенд за дюзи ДВГ400 Bar  1 бр. 

20 Стробоскоп аналогов  2 бр. 

21 Стробоскоп дигитален за дизел и бензин  1 бр. 

22 Уред за проверка на акумулатора/товарна вилка  2 бр. 

23 Уред за диагностика на автомобили TECNOTEST REFLEX PLUS 

4130 или еквивалент 
1 бр. 

24 Гайковерт електрически ударен MAKITA 6905H-570W или 

еквивалент 
1 бр. 

25 Зарядно устройство 12V/30A  1 бр. 

26 Лампа подвижна диодна със зарядни 4 бр. 

 

(2) Неразделна част от настоящия договор са Техническите изисквания/спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническата и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към 

тях (Декларации и сертификати за качество). 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде необходимите условия за извършване на 

доставката и монтажа в определените за целта помещения. 

 

ІІ.  СРОК  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва договореното, съгласно чл. 1 за срок от 

сключване на договора – до 30.12.2014 г. (или в определени срокове по заявка на 

Възложителя). 

 

III. КАЧЕСТВО 

Чл. 3. (1) За извършената доставка и монтаж на оборудването по чл. 1 страните подписват 

двустранни констативни протоколи. След извършване на монтажа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите експлоатационни документи и гаранционни карти. 

(2) В случай, че от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат констатирани недостатъци, доставеното 

и монтирано училищно оборудване до момента не се заплаща до отстраняване на 

констатираните недостатъци, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок. 

Чл. 4. Възложителят определя лице, което упражнява контрол при извършването на 

доставките и монтажа. 

Чл. 5. (1) Гаранционният срок на описаното училищно оборудване е .................. месеца. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка възникнали недостатъци или 

повреди в рамките на гаранционния срок. 

(2) Срокът за отстраняване на недостатъци или повреди е ............................ работни дни. 

Срокът започва да тече от момента на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронен път или по факс. 

(3) Всички констатирани недостатъци и/или повреди се вписват в сервизен дневник, воден от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се записва датата и часа на уведомлението, вида на недостатъка 

и/или повредата, времето на отстраняването им и подписите на двете страни. 

 

IV.  СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. Договорната стойност, съгласно приетата оферта е за ................................ лв. словом 

(................................) лв. без ДДС и ................................  лева с ДДС, съгласно представени 

единични цени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на изискванията и условията, 

заложени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В посочената цена се включват всички разходи по 

доставката и монтажа. 

Чл. 7. Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, включително непредвидени 

работи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. В договорната стойност са включени всички необходимо-присъщи разходи (вложени 
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продукти, заплати и осигуровки, транспорт и поддръжка, ел.енергия, вода, консумативи, 

такси, лицензи, разрешителни ). Предлаганата цена e окончателна. Същата не подлежи на 

промяна, освен в случаите на намаляване на цената в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 9. Плащането ще се извършва в лева по банков път, след подписване на необходимите 

двустранни констативни протоколи и фактуриране.  

 

V. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА 

Чл. 10. Доставката ще бъде извършена до следния обект - ПТГ – Търговище в срок до: 

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

  

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави и монтира училищното оборудване по видове и единични „твърди“ цени, 

съгласно ценовата си оферта, която е неразделна част от договора.  

2. Да достави и монтира училищното оборудване в сградата на  ПТГ – Търговище като 

транспортните и товаро-разтоварните разходи са за негова сметка. 

3. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставеното и монтирано училищно оборудване с 

протокол. 

4. За своя сметка да подменя доставеното и/или монтирано некачествено училищно 

оборудване, в сроковете определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите експлоатационни документи (гаранционни 

карти, ръководства за ползване и др.) на доставеното и монтирано училищно оборудване. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставеното оборудване, предмет на 

договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно условията на този 

договор. 

(4)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен посочените в 

офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на 

дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.  

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена. 

2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка и монтаж на училищното оборудване. 

3. Да участва със свои представители при приемане на доставеното и монтирано училищно 

оборудване. 
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4. При констатиране на недостатъци на доставеното и/или монтирано училищно обзавеждане 

от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок 

дефекти. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи в срок качествено училищно оборудване, 

съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническата спецификация. Възложителят има 

право да не приеме доставени му артикули от училищното обзавеждане, които не отговарят 

на техническата спецификация или са некачествени или негодни за нормална употреба. 

(3) Възложителят има право да контролира дейностите по доставка и монтаж на училищното 

оборудване.  

(4)  Възложителят има право да определи срокове за отстраняване на костатирани 

недостатъци. 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 13. (1) При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения (включително по отношение на предвидения гаранционен срок), 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет 

процента) от цената на договора. 

(2) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 

цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) 

от цената на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение и в по-голям размер от предвиденото 

в предходните алинеи, ако за него са настъпили вреди или съответно са пропуснати ползи. 

Чл. 14. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка  в размер на законната лихва от деня 

на забавата. 

 

IХ. СПОРОВЕ 

Чл. 15. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните 

се решават чрез преговори между тях.  

Чл. 16. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение, разваляне или 

прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони. 
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Х. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 17. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 

валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 18. За дата на съобщението се смята: 

 а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

 б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

 в) датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

Чл. 19. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат адресите 

на управление на контрагентите. 

Чл. 20. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 

календарни дни за промяната. 

 

ХI.  ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл. 21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

Чл. 22. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите по чл. 43, ал. 2  от ЗОП. 

Чл. 23. Настоящият договор се прекратява: 

 а)  с изтичане на уговорения срок; 

     б)  с едностранно писмено предизвестие от изправната страна; 

 в) по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 24. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона 

за задълженията и договорите. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

от страните. 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ................................  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 

 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Фирма (наименование) на участника: 

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

 

2. Седалище и адрес на управление: .............................................................................  

тел. ...................... факс ...........................  

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

 

3. Лице за контакти: ......................................................................................................... 

длъжност ............................................................................................................................ 

Адрес................................................................................................................................... 

телефон ............................, факс ..................... e-mail ............................. 

 

4. Обслужваща банка: ..................................................................................................... 

 

 

 

Дата ............. 2014 г.                  подпис и печат:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

на ........................................................................................................................................ 

(пълно име/ наименование и адрес на управление на участника) 

 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет :  

I.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в кабинет за практическо обучение по 

мехатроника 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

Доставка на учебно-техническо оборудване в работилница за практическо обучение 

по автотранспортна техника 

№ 

по 

ред 

Наименование на документа 

Вид и качество 

на документите 

(оригинал или 

заверено копие) 

№ на 

сраницата в 

офертата 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

............................... г.                                                Декларатор:.................................. 

гр. ....................


